
 

 
 

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, 12.06.2019. год. 
                                                                                           06-01 Број: 06-2464/5-19 
                                                                                            тсн 
 

На основу чл. 43. и 173. Статута Универзитета у Београду, („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 201/18 и 207/19), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 12.06.2019. године, донео је 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

 
Члан 1. 

У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа 
наставника Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 200/17), у 
члану 8. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„(3) Факултет може општим актом прописати да се другачија одлука може донети 
само на основу новог предлога катедре.“ 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају  ст. 4. и 5. 
 

Члан 2. 
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
„(3) Изборно веће матичног факултета доноси мишљење већином гласова укупног 

броја чланова који су у истом или вишем звању од звања у које се наставник, за кога се 
мишљење тражи, бира. “ 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају  ст. 4. и 5. 
  
     Члан 3. 

У члану  16. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
 „(2) Уколико Комисија у свом одговору наведе да су примедбе основане, да их 

прихвата и да одустаје од достављеног реферата, Изборно веће, на предлог декана, 
именује нову Комисију у којој је промењено најмање два члана у односу на ранију 
Комисију.“ 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају  ст. 3. и 4. 
 
          Члан 4. 
     У члану 20. став 1. речи: „обустављању поступка“ замењују се речима: „ из  

члана 17. став 2. тачке 2) и 3) којом се обуставља поступак“. 
 

Члан 5. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Гласнику 
Универзитета у Београду''. 
                                                                                       

 ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА 
Р е к т о р к а 
 

               Проф. др Иванка Поповић 
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