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06-01Број: 06-2464/7-17
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 ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА
НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА
Члан 1.
У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних
радова (''Гласник Универзитета у Београду'', број 193/16, 196/16 и 197/16), у члану 4.
после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Захтев по предмету у коме је већ донета одлука надлежног органа одбацује се
решењем.“
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после броја «3.» додаје се: «и 4.»
Члан 2.
У члану 5. став 2. се брише.
Досадашњи ст. 3 – 11. постају ст. 2 – 10.
После новог става 10. додаје се нови став 11. који гласи:
„По окончању поступка, ако оцени да пријава садржи елементе лажне пријаве,
етичка комисија може да покрене поступак утврђивања одговорности за лажну пријаву
или клевету.“
Члан 3.
У члану 6. став 1. после речи: „жалбу“ додају се речи: „у два штампана
примерка“.
Члан 4.
У члану 7. додаје се нови став 6. који гласи:
„Лицу против којег је покренут поступак у складу са овим правилником, а није му
издата диплома о стеченом образовању, иста се не може издати све до окончања
поступка.“
Члан 5.
У одељку IV после члана 9. додају се нови чл. 9а. и 9б. који гласе:
„Члан 9а.
Одредбе о оглашавању ништавости дипломе о стеченом научном називу доктора
наука, сходно се примењују и у односу на дипломски или завршни рад, мастер рад,
специјалистички рад и магистарски рад.“

„Члан 9б.
На сва питања рада етичке комисије и Одбора која нису посебно регулисана овим
правилником, примењује се Правилник о раду етичких комисија и Одбора за
професионалну етику Универзитета у Београду.“
Члан 6.
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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