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Београд, 21.06.2017.
06-01Број: 06-2464/6-17
На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у
Београду", број 186/15-пречишћени текст и 189/16), а на предлог Одбора за
професионалну етику Универзитета у Београду, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21.06.2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ
ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА И ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику
Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 193/16), у члану 5.
став 1. после речи. „катедрама“ додају се речи: „и студентским парламентом“.
У ставу 2. после речи: „чланице“ додају се речи: „по струци дипломирани
правник“.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Уколико члану комисије престане чланство у комисији пре истека мандата, наставнонаучно веће је дужно да у року од 60 дана именује новог члана комисије. Мандат члана
који је накнадно именован траје до истека мандата комисије.“
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 2.
У члану 6. став после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Уколико члану Одбора престане чланство у Одбору пре истека мандата, Сенат је дужан
да у року од 60 дана именује новог члана Одбора. Мандат члана који је накнадно
именован траје до истека мандата Одбора.“
Досадашњи ст. 4.-6. постају ст. 5.-7.
Члан 3.
У члану 7. став 1. у тачки 3) после речи: „пословођења“ додаје се запета и речи:
„осим повреда из чл. 21. - 25. Кодекса (чл. 10. ст. 2.)“
После тачке 7) додаје се нова тачка 8) која гласи:
„8) доноси Пословник којим се ближе уређује начин рада, поступање и
одлучивање Одбора.“
Члан 4.
У члану 10. додаје се нови став 6. који гласи:
«Захтев се доставља етичкој комисији, односно Одбору у два штампана примерка.»

Члан 5.
У члану 11. став 1. мења се и гласи:
„Када етичка комисија нађе да је захтев непотпун и неуредан вратиће захтев
подносиоцу и одредити рок за отклањање недостатака.“ .
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Решењем ће се захтев одбацити и када су се услед протека времена од повреде
Кодекса, околности толико промениле да вођење поступка и утврђивање повреде више не
би имало сврху.»
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после броја «3.» додаје се: «и 4.»
Члан 6.
У члану 16. став 4. после речи: „Јавна осуда се“ додаје се реч: „кумулативно.“
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења на седници
Сената, а објавиће се у ''Гласнику Универзитета у Београду''.
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