
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs 

 
                                                                           Београд, 12.12.2019. 
                   06-01Број: 06-5088/4-19 

       тсн 

 

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду", бр. 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12.12.2019. године, донео је 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА 
НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА 

 
 

Члан 1. 
У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 

писаних радова (''Гласник Универзитета у Београду'', бр: 193/16, 196/16, 197/17, 
199/17, 203/18 и 206/18), у члану 6. после става 4. додају се нови ст. 5., 6., 7. и 8. 
који гласе: 
 „Уколико Одбор врати предмет првостепеном органу на поновно 
одлучивање, дужан је да својим решењем укаже првостепеном органу у ком 
погледу треба допунити поступак, а првостепени орган је дужан у свему да 
поступи по другостепеном решењу и да, у року који одреди Одбор донесе нову 
одлуку.  
 Против нове одлуке лице против којег је изречена мера и подносилац 
захтева имају право на жалбу. 
 Ако првостепени орган није донео одлуку у одређеном року, а Одбор нађе 
да за то постоје оправдани разлози, продужава рок за доношење одлуке за 
онолико колико је трајао оправдани разлог, а најдуже за 30 дана. 
 Ако Одбор нађе да не постоји оправдани разлог због кога одлука није 
донета у одређеном року, он сам одлучује о управној ствари, у ком случају, 
уколико утврди да постоји неакадемско понашање, изриче меру предвиђену 
чланом 16. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну 
етику Универзитета у Београду“. 
 

Члан 2. 
 Мења се наслов члана 7. тако да гласи: „Поступак утврђивања 
оригиналности докторске дисертације и одузимања звања“ 
 У члану 7. после става 6. додају се ст. 7., 8., 9. и 10. који гласе: 
 „Ако је коначном одлуком утврђено неакадемско понашање при изради 
докторске дисертације, лицу из става 6. овог члана диплома се не издаје, а податак 
о томе, као и одлука о поништавању дипломе се уноси у евиденцију факултета, 
односно Универзитета. 
 По пријему одлуке Сената о поништавању дипломе и додатка дипломи, 
изборно веће факултета на коме је диплома стечена, доноси предлог одлуке о 



одузимања звања лицу из става 5. овог члана и упућује га Универзитету. Уз 
предлог одлуке доставља се и фотокопија одлуке о избору у звање које се одузима. 
 Надлежно веће научних области, када се ради о звању доцента и ванредног 
професора, односно Сенат, када се ради о звању редовног професора, доноси 
одлуку о одузимања звања лицу коме је поништена диплома. 

   Одлука из става 9. овог члана је коначна и доставља се факултету у року од 
7 радних дана од дана доношења одлуке, ради спровођења процедуре у складу са 
прописима којима се регулише рад.“ 
 

Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће 
се у „Гласнику Универзитета у Београду“.  
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