
 
 
 

На основу чланa 24. став 1. тачка 6. Статута Универзитета у Београду (у даљем 
тексту: Статут) и одлуке Сената Универзитета у Београду, донете на седници одржаној 8. 
децембра 2006. године, а у вези са чланом 133. Статута, доносим 

 
ОДЛУКУ  

О САДРЖИНИ И ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 
ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ У 

ОДГОВАРАЈУЋОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ НАВРШАВА 65 ГОДИНА ЖИВОТА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се садржина и изглед Образца о испуњености услова за 
продужетак радног односа редовном професору који у одговарајућој школској години 
навршава 65 година живота (Образац ПРО). 

 
Члан 2. 

Предлог  за продужетак радног односа редовном професору који у одговарајућој 
школској години навршава 65 година живота за предмет (ужу научну област) за који је 
кандидат изабран приликом избора у звање редовног професора (не рачуна се други 
предмет на којем је кандидат, евентуално, ангажован у извођењу наставе), даје катедра, на 
начин и по поступку прописаним статутом факултета. 

Наставно-научно веће утврђује предлог одлуке о продужењу радног односа 
најкасније до 30. јуна школске године у којој кандидат за продужетак радног односа  
навршава 65 година живота, у складу с условима утврђеним у Статуту Универзитета и 
статуту факултета. 
 

Члан 3. 
Факултет доставља Сенату Универзитета захтев за продужетак радног односа 

редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65 година живота на 
Обрасцу ПРО који је саставни део ове одлуке. 
 Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се: 
 1. позитиван предлог катедре; 
 2. одлука наставно-научног већа о утврђивању предлога о продужењу радног 
односа; 
 3. одлука Универзитета о избору у звање редовног професора за предмет (ужу 
научну област). 

Захтев се подноси у писменом облику, непосредно или препорученом поштом. 
 

Члан 4. 
Сенат Универзитета проверава испуњеност услова из члана 133. став 4. Статута на 

основу података из обрасца ПРО и евентуалних додатних информација и доноси одлуку из 
члана 133. став 3. Статута најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева са 
комплетном документацијом, односно до 15. септембра, уколико није разматрао захтев до 
почетка летњег распуста. 
 

Члан 5. 
Одлука Сената доставља се факултету у року од пет дана од дана доношења. 
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Члан 6. 
Универзитет води јединствену евиденцију о продужетку радног односа по основу 

одлуке Сената из члана 5. ове одлуке. 
 

Члан 7. 
Ову одлуку доставити свим факултетима у саставу Универзитета и објавити у 

„Гласнику Универзитета у Београду“. 
 
 
 

РЕКТОР  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
 

Проф. др Дејан Поповић 
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