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На основу члана 43 Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19 и 213/20), 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. фебруара 2020. 
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, 206/18 и 213/20), мења 
се наслов члана 8 тако да гласи: „Поступак одузимања звања због 
изречене мере јавне осуде за остале повреде Кодекса“.

У члану 8 после става 2 додаје се став 3 који гласи:
„Поступак одузимања звања покреће се против свих 

лица којима је изречена мера јавне осуде за повреду Кодекса 
професионалне етике.“

Члан 2

После члана 8 додајe се нови чл. 8а, који гласи:

„Члан 8а.

На основу коначне одлуке којом је утврђено да рад из члана 
1. овог правилника (рад у часопису, уџбеник, монографија, 
поглавља у зборницима и сл.) није резултат самосталног рада или 
оригиналног научног рада, односно на основу коначне одлуке 
којом је лицу изречена мера јавне осуде, декан доставља Сенату 
предлог одлуке о одузимању звања лицу које је учинило повреду 
Кодекса у року од 15 дана, у електронској форми и у једном 
штампаном примерку.

Сенат доноси одлуку о одузимању звања лицу коме је изречена 
мера јавне осуде.



Година LVIII, број 214, 29. јун 2020. 55

Лице којем је одузето звање одлуком из става 2. овог члана 
може да изјави жалбу Сенату у року од 8 дана од дана достављања 
одлуке.

При одлучивању о жалби Сенат може да затражи да му 
факултет пружи додатна појашњења у року од 45 дана.

Сенат о жалби одлучује у року од 45 дана од дана приспећа 
жалбе, изузев у случају обраћања факултету из става 4. овог члана, 
када о жалби одлучује на првој наредној седници по приспећу 
појашњења које му достави факултет. 

Одлука по жалби је коначна и доставља се факултету у року 
од седам радних дана, ради доношења одлуке о престанку уговора 
о раду услед одузимања звања.“

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења, а објављује се у гласилу „Гласник Универзитета у 
Београду“. 

(Београд, 19. фебруар 2020. године; Број: 06-698/4-20)

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р К А 

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.


