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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ брoј: 76/05, 97/08 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 41. ст. 1. тач. 20. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08 и
143/08), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. јуна
2009. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА
И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08), члан 17. мења се и гласи:
“Факултет доставља Универзитету у електронској форми и у
једном примерку за архиву Универзитета предлог за избор у звање
наставника на обрасцу који је саставни део овог правилника (образац
1, 2 и 3), са следећим прилозима:
1. одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за
избор у звање наставника;
2. реферат Комисије о пријављеним кандидатима;
3. сажетак на прописаном обрасцу (образац 4);
4. примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата на
увид јавности, ако је било таквих примедби.’’
Члан 2.
После члана 17. додаје се члан 17а. који гласи:
“Члан 17а.
За избор у звање наставника на нематичном факултету, поред
прилога из члана 17., доставља се и мишљење матичног факултета.
За избор у звање наставника страног језика, односно наставника
вештина, није потребно мишљење матичног факултета.
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Уколико матични факултет не достави мишљење из става 1.
овог члана у року од месец дана од пријема захтева, сматраће се да
нема примедаба и да је дао позитивно мишљење. Факултет доставља
извештај декана о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног
факултета.’’
Члан 3.
Члан 18. мења се и гласи:
“Седница већа научних области сазива се најмање седам дана
пре њеног одржавања.
Седница се заказује постављањем позива за седницу, записника
са претходне седнице и одговарајућег материјала у Информациони
систем Универзитета, чиме је материјал за седницу видљив на
одговарајућој веб страници сајта, а члановима већа научних области
достављен позив електронском поштом.’’
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Глaснику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 17. јун 2009. године; Број: 612-1193/2/08)
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