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                                                                                            тсн 
 
 

На основу чл. 43. и 48. Статута Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду“ бр. 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
13.03.2019. године, донео је 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА 
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14, 195/16, 
196/16 и 197/17), у члану 9. став 1. после тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи: 

„6) даје мишљење Сенату о испуњености услова за продужење радног односа 
наставника у звању редовног професора;» 

 Постојећа тачка 6) постаје тачка 7). 

 

Члан 2. 

 У члану 13. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Остваривање надлежности из члана 9. тачка 6. овог правилника врши се на начин 
утврђен у члану 24. овог правилника» 
 

Члан 3. 

 После члана 23. додаје се нова глава Va и нови члан 23a. који гласи: 

“Va - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОСТУПАК ПРОДУЖЕЊА 
РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКУ У ЗВАЊУ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

Члан 23a. 
 Наставно-научно веће факултета утврђује предлог одлуке о продужењу радног 
односа наставнику који испуњава услове за одлазак у пензију. 
 Предлог из става 1. овог члана факултет доставља Сенату, преко већа научних 
области, најкасније до 1. јуна школске године у којој наставник испуњава услове за 
одлазак у пензију.  
 Надлежни проректор упућује предлог одлуке факултета одговарајућем већу 
научних области. 
 По пријему предлога одлуке о продужењу радног односа, са попуњеним 
Обрасцем ПРО, који је саставни део овог правилника и прописаном документацијом, веће 
научних области, на седници којој присуствује већина од укупног броја чланова већа, 



оцењује испуњеност услова за продужење радног односа утврђених у члану 151. Статута 
Универзитета. 
 Веће научних области даје позитивно или негативно мишљење о испуњености 
услова за продужење радног односа и оно мора бити образложено. 
 Мишљење из става 5. овог члана, веће научних области доноси већином гласова 
укупног броја чланова већа и доставља га Сенату.  
 Сенат доноси одлуку о продужењу радног односа наставника.„ 
  

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Гласнику 
Универзитета у Београду''. 
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