
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 

Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: kabinet@rect.bg.ac.rs 

 

                                                                                          Београд, 22. jaнуар 2020. године 

                                                                                          06-01 Број: 06-211/4-20 

                                                                                           ГБ 

                                                                               

               

На основу члана 43 тачка 39 и члана 173 став 7 Статута Универзитета у 

Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18 и 207/19), Сенат 

Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. јануара 2020. године, донео је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 

ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА 

ЕМЕРИТУСА 

 

Члан 1 
 

У Правилнику о условима и поступку додељивања звања и правима 

професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“', бр. 206/18), у члану 3 

став 1 тачка на крају реченице замењује се зарезом и додају се речи: „с тим што, у 

случају потребе, новом одлуком Сенат може да изврши прерасподелу броја 

професора емеритуса који се бирају по групацијама.“ 

 Став 3 мења се и гласи:  

„Факултет може да предложи једног, а изузетно два кандидата за доделу 

звања професор емеритус, из реда редовних професора у пензији, пензионисаних у 

претходне три школске године, који су провели најмање седам година на том 

факултету у радном односу са пуним радним временом.“ 

 

                                                     Члан 2 
 

У члану 5  став 1  речи: „до краја јануара месеца“ замењују се речима: „до 15. 

марта“. 

У ставу 2 и ставу 5 брише се реч „образложени“. 

Став 5 замењује се следећим ставом: „У предлогу је садржан и посебан предлог 

са именима пет кандидата за чланове стручне комисије за писање реферата о 

кандидату, осим уколико се ради о предлогу за доделу звања професор емеритус 

редовном професору који је био на функцији ректора.“ 

 

Члан 3 
 

У члану 6 додаје се став 3, који гласи: „Сенат непосредно, без образовања 

стручне комисије из члана 5 став 5 овог Правилника и из става 1 овог члана, одлучује 

о предлогу за доделу звања професор емеритус редовном професору који је био на 

функцији ректора.“ 

 

 

 

 



 

Члан 4 

 

У члану 11 став 1 се брише. 

Досадашњи ст. 2-5 постају ст. 1-4. 

 

 

Члан 5 

 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће 

се на сајту Универзитета  и у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

 

 

 

                                                               

                                                                                              ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 

р е к т о р к а 

 

             проф. др Иванка Поповић 

 

 

 

 


