ПРАВИЛНИК
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, 208/19 и 215/20 )

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се састав већа научних, односно уметничких области на
Универзитету у Београду (у даљем тексту: већа научних области), начин избора и број чланова,
као и поступци за остваривање надлежности већа научних области.
Члан 2.
На Универзитету се образују већа научних, односно уметничких области за једну или више
сродних научних, односно уметничких области.
Члан 3.
Веће научних области чине представници Универзитета, факултета и института, из реда
редовних професора, односно научних саветника.
Члан 4.
Чланове већа научних области именује ректор на предлог наставно научних већа факултета,
односно научних већа института.
Члан 5.
Председника и заменика председника Већа научних области именује ректор, на предлог Већа
научних области, из реда чланова Већа.
Члан 6.
Секретара и заменика секретара Већа научних области именује ректор, из реда запослених у
Стручној служби Универзитета.
Члан 7.
Председник, заменик председника и чланови Већа научних области именују се, односно
бирају, на три године.
Члан 7а
Члан већа научних области дужан је да учествује у раду већа научних области.
Ако члан већа научних области одсуствује са седнице већа више од три пута у току једне
школске године без правдања одсуства, или три пута узастопно одсуствује са седнице са или без
правдања одсуства, председник већа научних области ће на ту околност упозорити факултет,
односно институт о чијем члану је реч.
Декан факултета, односно директор института из става 2. овог члана, дужан је да у року од
15 дана по пријему упозорења обавести веће научних области о мерама предузетим у циљу
решавања насталог проблема.

II - НАДЛЕЖНОСТ
Члан 8.
Надлежност Већа научних области везује се за научне области, независно од факултета на
којем се изводи студијски програм.
Члан 9.
Веће научних области:
1) доноси одлуку о избору наставника у звања доцента и ванредног професора, на предлог
изборног већа факултета;
2) даје мишљење Сенату о предлогу изборног већа факултета за избор у звање редовног
професора;
3) даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на факултету;
4) даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани на
факултету;
5) разматра рад заједничких катедри за ужу научну област;
6) даје мишљење Сенату о испуњености услова за продужење радног односа наставника у
звању редовног професора;
7) разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.

III- БРОЈ И САСТАВ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
Члан 10.
Универзитет има осам већа научних области и то:
I Веће научних области медицинских наука
II Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
III Веће научних области правно-економских наука
IV Веће научних области природно-математичких наука
V Веће научних области техничких наука
VI Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
VII Веће научних области природних наука
VIII Веће научних области биотехничких наука.
Члан 11.
Чланове већа научних области предлажу факултети на следећи начин:
Број чланова
I Веће научних области медицинских наука ..................................................20
1. Медицински факултет ....................................................................................5
2. Фармацеутски факултет .................................................................................3
3. Факултет ветеринарске медицине..................................................................3
4. Стоматолошки факултет.................................................................................3
5. Факултет спорта и физичког васпитања .......................................................1
6. Факултет за специјалну едукацијуи рехабилитацију ..................................1
7. Биолошки факултет ........................................................................................1
8. Електротехнички факултет ............................................................................1
9. Факултет политичких наука ..........................................................................1
10. Институт за медицинска истраживања........................................................1

II Веће научних области друштвено-хуманистичких наука....................……24
1. Филозофски факултет .....................................................................................5
2. Филолошки факултет ......................................................................................5
3. Учитељски факултет .......................................................................................3
4. Православни богословски факултет ..............................................................2
5. Правни факултет ..............................................................................................2
6. Факултет политичких наука ...........................................................................1
7. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ..................................2
8. Економски факултет ........................................................................................1
9. Институт за филозофију и друштвену теорију .............................................1
10. Факултет спорта и физичког васпитања ......................................................2
III Веће научних области правно-економских наука...................................... 25
1. Правни факултет ...............................................................................................5
2. Економски факултет .........................................................................................5
3. Факултет политичких наука ............................................................................4
4. Факултет безбедности ..............................................................................................3
5. Пољопривредни факултет .......................................................................................2
6. Филозофски факултет ..............................................................................................1
7. Математички факултет ............................................................................................1
8. Факултет организационих наука ............................................................................2
9. Институт за филозофију и друштвену теорију .....................................................1
10. Географски факултет..............................................................................................1
IV Веће научних области природно-математичких наука.................................…….20
1. Математички факултет ............................................................................................5
2. Физички факултет ....................................................................................................4
3. Електротехнички факултет .....................................................................................2
4. Факултет организационих наука ............................................................................1
5. Грађевински факултет .............................................................................................2
6. Машински факултет ................................................................................................2
7. Економски факултет ................................................................................................1
8. Технолошко-металуршки факултет .......................................................................1
9. Институт за физику ..................................................................................................1
10. Институт Михаило Пупин .....................................................................................1
V Веће научних области техничких наука ....................................................……..…27
1. Електротехнички факултет .....................................................................................4
2. Машински факултет ................................................................................................4
3. Факултет организационих наука ............................................................................4
4. Технолошко-металуршки факултет........................................................................4
5. Саобраћајни факултет .............................................................................................4
6. Рударско-геолошки факултет .................................................................................3
7. Технички факултет у Бору ......................................................................................2
8. Математички факултет ............................................................................................1
9. Грађевински факултет .............................................................................................1

VI Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука....................................18
1. Архитектонски факултет ........................................................................................5
(од којих 2 из поља уметности)
2. Грађевински факултет .............................................................................................5
3. Географски факултет ...............................................................................................4
4. Рударско - геолошки факултет ...............................................................................1
5. Саобраћајни факултет .............................................................................................1
6. Шумарски факултет ................................................................................................1
7. Филозофски факултет (Историја уметности) .......................................................1
VII Веће научних области природних наука ...............................................................22
1. Биолошки факултет ..................................................................................................5
2. Хемијски факултет ....................................................................................................5
3. Факултет за физичку хемију.....................................................................................3
4. Фармацеутски факултет ...........................................................................................2
5. Технолошко-маталуршки факултет ........................................................................1
6. Шумарски факултет ..................................................................................................1
7. Пољопривредни факултет .......................................................................................1
8. Факултет ветеринарске медицине ...........................................................................1
9. Институт за хемију, технологију и металургију.....................................................1
10. Институт за биолошка истраживања......................................................................1
11. Институт за молекуларну генетику игенетичко инжењерство............................1
VIII Веће научних области биотехничких наука ..........................................................22
1. Пољопривредни факултет …………………………..................................................5
2. Шумарски факултет.....................................................................................................5
3. Биолошки факултет......................................................................................................2
4. Факултет ветеринарске медицине .............................................................................2
5. Машински факултет ...................................................................................................2
6. Медицински факултет ................................................................................................1
7. Технолошко-металуршки факултет...........................................................................1
8. Архитектонски факултет ............................................................................................1
9. Грађевински факултет .................................................................................................1
10. Православни богословски факултет ........................................................................1
11. ИНЕП...........................................................................................................................1

III - РАД ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
Члан 11а
Прву, конститутивну седницу већа научних области сазива проректор и њој председава до
избора председавајућег.
Председавајући првој седници је, по правилу, предложени кандидат за председника већа
научних области.

Члан 11б
Седница већа научних области сазива се седам дана пре њеног одржавања.
Седницу већа научних области сазива председник када за веће приспеју захтеви у броју који
представља најмање половину просечног броја разматраних предмета по седници већа.
У случају одсутности председника Већа, седницу може сазвати и њој председавати заменик
председника Већа.
Члан 11в
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.
Председник већа начних области може позвати и друга лица да учествују у раду већа, без
права одлучивања.
На дневном реду седнице могу бити предмети који су приспели на Универзитет најкасније
10 дана пре одржавања седнице већа научних области.
Члан 11г.
Седнице већа научних области су јавне.
Веће научне области, на предлог председника или члана већа научних области, може
одлучити да седница не буде јавна.
Предлог из става 2. овог члана може бити изнет на седници након утврђивања дневног реда
седнице и не мора бити образложен.
Предлог се може односити на искључење јавности по свим, или по појединим тачкама
дневног реда.
О изнетом предлогу веће научних области одлучује одмах по његовом предлагању, већином
гласова присутних чланова већа
Члан 12.
Веће научних области обавља послове из својег делокруга на седницама.
Веће научних области ради и одлучује на седници којој присуствује већина укупног
броја чланова Већа.
Веће научних области одлучује већином гласова укупног броја чланова, осим уколико је
Статутом Универзитета (у даљем тексту: Статут) друкчије предвиђено.
Када веће научних области одлучује о питањима из члана 9. став 1. тач. 1. и 2. овог
правилника, његовој седници мора присуствовати најмање две трећине чланова.
Веће научних области доноси одлуке јавним гласањем, а о питањима из члана 9. став 1. тач.
1. и 2. може одлучити да гласа тајно.
Члан 13.
Веће научних области остварује надлежност из чл. 9. тач. 1. и 2. овог Правилника, на начин
утврђен Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника
Универзитета у Београду.
Овим Правилником уређује се остваривање надлежности већа научних области утврђене чл.
9. тач. 3. и 4. овог Правилника.

Утврђивање предлога ближих критеријума за избор у звања наставника у научној, односно
уметничкој области, као надлежност прописану чл. 9. тач. 5. овог правилника, веће научних
области остварује разматрањем иницијалног предлога достављеног од стране Сената.
Остваривање надлежности из члана 9. тачка 6. овог правилника врши се на начин утврђен у
члану 24. овог правилника.
IV- ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ТЕМУ И РЕФЕРАТ О УРАЂЕНОЈ
ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Члан 14.
Поступак за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације, односно на реферат
о урађеној докторској дисертацији покреће факултет на коме је дисертација пријављена,
упућивањем захтева за давање сагласности већу научних области матичном за научну област,
односно дисциплину којој припада предмет дисертације.
Захтев из става 1. овог члана, који чини саставни део овог правилника и потребну
документацију, факултет доставља Универзитету у електронској форми и у једном примерку за
архиву Универзитета (Обрасци 1, 2, 3 и 4).
Члан 15.
По пријему захтева факултета из члана 14. овог Правилника, веће научних области оцењује
да ли је матично за предмет дисертације за коју се тражи сагласност.
Ако веће научних области оцени да није матично за предмет захтева, упутиће га матичном
већу научних области и о томе ће, у року од три дана, обавестити факултет који је поднео захтев.
Члан 16.
У поступку одлучивања о захтеву за давање сагласности, веће научних области може донети
одлуку о давању сагласности или одлуку да се не даје сагласност на предлог докторске
дисертације, односно на реферат о урађеној докторској дисертацији.
Ако веће научних области оцени да недостају одређени елементи потребни за одлучивање,
донеће закључак о одлагању разматрања захтева ради прибављања допуне и одредиће рок у коме
факултет треба да достави тражену допуну.
Уколико веће научних области на првој наредној седници по пријему тражене допуне од
стране факултета не донесе одлуку о давању или о недавању сагласности, факултет-подносилац
захтева може упутити предлог Сенату да Сенат одлучи о давању сагласности на предлог теме
докторске дисертације, односно на реферат о урађеној докторској дисертацији.
Члан 17.
Веће научних области је дужно да донесе одлуку о давању или о недавању сагласности у
року од 45 дана од дана пријема захтева у Стручној служби Универзитета.
У рок из став 1. овог члана не урачунавају се дани од 15. јула до 30. септембра (летњи
распуст), од 31. јануара до 15. фебруара (зимски распуст), дани државних и верских празника, као
и рок за допуну захтева.
Члан 18.
На одлуке већа научних области, као и на закључак већа научних области о нематичности за
предмет захтева који му је упућен, факултет-подносилац захтева може поднети приговор Сенату
Универзитета.

Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку о давању
сагласности на предлог теме докторске дисертације, односно на реферат о урађеној докторској
дисертацији или одбити приговор као неоснован и донети одлуку којом се потврђује првостепена
одлука.
Одлука Сената Универзитета о приговору је коначна.
Члан 19.
Секретар већа научних области, у договору са председником већа научних области,
припрема седницу, стара се о материјалима за седницу, води записник о раду већа научних
области и припрема одлуке и друге акте из надлежности већа.
Председник већа научних области формулише одлуку, закључак или мишљење и ставља
предложени акт на одлучивање.
Записник потписују председник и секретар већа научних области, а целокупна седница се
тонски снима.
Усвојени записници са седница већа научних области, са целокупном документацијом у
штампаној и електронској форми, трајно се чувају у документацији Универзитета.

IV- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ
Члан 20.
Уз захтев за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације факултет доставља
већу научних области образложење теме и извештај надлежног тела факултета о научној
заснованости предложене теме.
Образложење теме из става 1. овог члана садржи: предмет истраживања, циљ, основне
хипотезе и метод истраживања.
Члан 21.
У поступку разматрања предлога теме докторске дисертације ради давања сагласности, веће
научних области оцењује:
1. да ли се из образложења теме може закључити да је реч о оригиналној идеји и
2. да ли је предложена тема од значаја за развој науке, примену њених резултата,
односно развој научне мисли уопште.

V - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА РЕФЕРАТ О УРАЂЕНОЈ
ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Члан 22.
Уз захтев за давање сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији, факултет
доставља реферат комисије за оцену и одбрану дисертације, одлуку наставно-научног већа
факултета о усвајању реферата, евентуалне примедбе стављене на реферат, у складу са статутом
факултета, као и један укоричен штампани промерак докторске дисертације, као и идентичну
електронску верзију.

Члан 23.
У поступку разматрања реферата о урађеној докторској дисертацији ради давања
сагласности, веће научних области оцењује:
1. да ли је урађена докторска дисертација у складу са темом на коју је
Универзитет дао сагласност и
2. да ли наводи садржани у реферату потврђују да су се стекли услови за
одбрану докторске дисертације.

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.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Одредбе чл. 15. ст. 2. и чл. 17. ст. 2. сходно се примењују у поступку избора у звања
наставника и у поступку давања мишљења Сенату о предлогу изборног већа факултета за избор у
звање редовног професора.
Члан 24а
Крајњи рок за пријаву докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању је 30. септембар 2015. године.

Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Гласнику Универзитета у
Београду.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стручним већима
Универзитета у Београду-пречишћен текст, објављен у Гласнику Универзитета број 124/05.

