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 На основу члана 67. став 3. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 
брoj 76/05), Веће Универзитета у Београду, на седници одржаној ____________2006. 
доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА 

И ПРАВИМА PROFESSORA EMERITUSA 
 

 
Садржај Правилника 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником се ближе уређују услови и поступак за доделу звања рrofessor 
emeritus и  права која из тог звања проистичу, на Универзитету у Београду (у даљем 
тексту: Универзитет). 
 
Услови за доделу звања professor emeritus 
 

Члан 2. 
 
 Звање рrofessor emeritus може се доделити редовном професору у пензији, 
пензионисаном после ступања на снагу Закона о високом образовању, који испуњава 
следеће услове: 

- да се посебно истакао својим научним, стручним и педагошким радом; 
- да је стекао међународну репутацију; 
- да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног подмлатка, 

у области за коју је изабран; 
- да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета који 

га је предложио за доделу звања; 
- да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у 

земљи и иностранству. 
Professor emeritus је трајно звање. 
Веће Универзитета додељује посебном одлуком редовном професору који је 

обављао функцију ректора Универзитета звање professor emeritus, уз његову сагласност, у 
року од два месеца од одласка у пензију. 

 
Права professora emeritusа 

 
Члан 3. 

 
Professor emeritus има право да: 
- учествује у извођењу свих облика наставе на академским студијама другог и 

трећег степена као и у струковним специјалистичким студијима, у ужој области 
за коју је изабран; 

- буде члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно 
дисертација на тим студијама; 

- учествује у научно-истраживачком раду на Универзитету.  
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Professor emeritus има саветодавну улогу на Универзитету и факултету, у складу са 
потребама Универзитета, односно факултета. 
 

 
Члан 4. 

 
Professor emeritus има право на доживотну накнаду у месечном износу од 30% 

бруто основне зараде која припада запосленом редовном професору Универзитета, а коју 
обезбеђује факултет на коме је професор био запослен.  

Простор, опрему и остале услове за остваривање права professora emeritusa 
обезбеђује факултет, према просторним и другим могућностима. 

Права и обавезе professora emeritusa уређују се уговором о ангажовању за извођење 
наставе. 

Са professorom emeritusom уговор о ангажовању закључује ректор, односно декан. 
  

Повеља «Profesor emeritus» 
 

Члан 5. 
 
 Професору, којем је додељено звање рrofessor emeritus, ректор уручује Повељу 
«Professor emeritus», по правилу, поводом  обележавања Дана Универзитета. 
 Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Веће Универзитета. 
 
Поступак доношења одлуке о додели звања professor emeritus 

 
Члан 6. 

 
Предлог за доделу звања рrofessor emeritus, осим у случају из члана 2.став 3. овог 

првилника, подноси се до краја јануара месеца текуће године, за онолики број кандидата 
из појединих научних поља, колико одреди Сенат Универзитета за текућу годину. 
 Образложени предлог за доделу звања professor emeritus садржи: 

- образложење посебних заслуга кандидата; 
-     стручну биографију и библиографију кандидата;  
-     сагласност предложеног кандидата.  

 
Предлог подноси Наставно-научно веће факултета и доставља га Већу 

Универзитета. 
Предлог за доделу звања рrofessor emeritus може поднети и ректор или најмање пет 

чланова Већа Универзитета.  
  

Члан 7. 
 

По пријему предлога из члана 6. овог правилника, на предлог Већа Универзитета 
образује стручну комисију од најмање три редовна професора Универзитета, са задатком 
да припреми предлог одлуке за доделу звања professor emeritus, у року од 30 дана од дана 
њеног именовања.  
 Већина чланова од укупног броја чланова стручне комисије мора бити из  научне 
области предложеног кандидата. 
 Реферат из става 1.овог члана објављује се на сајту Универзитета. 
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Одлучивање о додели звања professor emeritus 
 

Члан 8. 
 

 Универзитет може годишње доделити звање professor emeritus за највише пет  
професора у пензији, водећи рачуна да број professora emeritusa не може бити већи од 3% 
од укупног броја наставника Универзитета, као и о заступљености научних поља из члана 
27. Закона о високом образовању. 

 
Члан 9. 

  
О предлогу стручне комисије из члана 7. овог правилника одлучује Веће 

Универзитета тајним гласањем. 
Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем редног броја испред 

имена кандидата. 
 Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова, под условом да су добили 
већину гласова укупног броја чланова Већа. 
 Уколико у гласању није изабрано онолико кандидата колико је Веће Универзитета 
утврдило за ту годину, гласање се понавља за преостали број места међу кандидатима који 
су добили највише гласова. 
 
Вођење евиденције  
 

Члан 10.  
 

Универзитет води евиденцију о додели звања professora emeritusa на обрасцу који 
утврђује ректор.  
 Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.  

 
 
Ступање на снагу Правилника 

 
Члан 11. 

 
 Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у Гласнику Универзитета. 
 
 

 
              ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА 
                 Проф. др Дејан Поповић 
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