
 

 

Брoj: 01-74/28-2 

Датум: 22. март 2018. године  

         

 

На основу члана 55 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета, 8.3.2018. године), 

Савет Универзитета у Новом Саду, на 28. седници одржаној 22.3.2018. године, донео је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању избора за ректора и четири проректора Универзитета у Новом Саду за 

мандатни период од 1.октобра 2018. године до 30. септембра 2021. године 

 

 

Члан 1 

Савет Универзитета у Новом Саду расписује изборе за ректора и четири проректора 

Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) са мандатом од 3 (три) године почев 

од 01. октобра 2018. године до 30. септембра 2021. године. 

 

Члан 2 

Кандидате за ректора предлажу наставно-научна већа факултета у саставу Универзитета (у 

даљем тексту: факултети), научна већа института у саставу Универзитета (у даљем тексту: 

институти) и стручна већа Сената Универзитета (у даљем тексту: стручна већа), већином гласова 

од укупног броја чланова већа. 

Органи из става 1 овог члана могу предложити највише једног кандидата за ректора. 

 

Члан 3 

Кандидат за ректора треба да испуњава следеће услове: 

1. да је редовни професор у радном односу са пуним радним временом на високошколској 

установи у саставу Универзитета; 

2. да има значајне резултате у образовном, научном, односно уметничком раду; 

3. да се активно служи, по правилу, енглеским језиком; 

4. да има проверене организационе способности, искуство у међународној сарадњи и да је 

најмање 10 година запослен на Универзитету; 

5. да има искуство у руковођењу институцијама у области високог образовања; 

Ректор не може бити лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело 

против полне сободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања 

мита у обављању послова у високошколској установи, односно које је правноснажном пресудом 

осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је теже прекршило Кодекс 

професионалне етике и правила понашања на Универзитету. 
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Члан 4 

Кандидате за проректоре предлаже кандидат за ректора из реда професора или научних 

радника који су у радном односу са пуним радним временом на факултету или на институту, 

водећи рачуна о заступљености што већег броја факултета.  

Кандидат за ректора не може да предложи за проректора лице које је у радном односу на 

истом факултету на којем кандидат за ректора има заснован радни однос.  

Кандидат за проректора за науку може бити предложен из реда научних радника 

института. 

 

Члан 5 

Савет Универзитета образује Комисију за спровођење избора ректора, из реда својих 

чланова. 

Комисија за спровођење избора ректора има седам чланова, укључујући и председника. 

Пет чланова Комисије за спровођење избора ректора су представници факултета и 

института, један је представник оснивача и један је представник студената. 

Чланови Комисије за спровођење избора ректора су:  

1. др Срђан Колаковић, редовни професор, Факултет техничких наука, председник 

2. др Зоран Мијатовић, редовни професор, Природно-математички факултет, заменик 

председника  

3. др Зоран Голушин, доцент, Медицински факултет, члан 

4. Лидија Среботњак-Пришић, редовни професор, Академија уметности у Новом Саду, члан  

5. др Маријана Сакач, научни саветник, Научни институт за прехрамбене технологије, члан  

6. доц. др Атила Дудаш, Правни факултет у Новом Саду, представник оснивача, члан  

7. Младена Микан, студент, Пољопривредни факултет у Новом Саду, члан  

 

Члан 6 

Кандидати за ректора могу се предложити најкасније до 19. априла 2018. године до 15,00 

часова. 

Уз одлуку о предлагању кандидата за ректора, наставно-научно веће факултета, односно 

наставно-уметничко-научно веће Академије уметности, научно веће института и стручно веће 

Сената Универзитета достављају Комисији за спровођење избора ректора: 

1. образложење свог предлога, 

2. писану сагласност кандидата за ректора, 

3. биографске, библиографске и друге релевантне податке о кандидату за ректора. 

Неблаговремене одлуке о предлагању кандидата и одлуке које не садрже све набројане 

податке или прилоге, неће се узети у разматрање, а предлог кандидата за ректора неће бити 

пуноважан. 

Кандидат за ректора најкасније до 20. априла 2018. године до 15,00 часова доставља 

Комисији за спровођење избора ректора: 

1. доказе о испуњености услова предвиђених чланом 3 ове Одлуке; 

2. предлог програма рада;  

3. образложени предлог за избор проректора;  

4. писану сагласност кандидата за проректоре. 
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Члан 7 

Седница Комисије за спровођење избора ректора одржаће се 26. априла 2018. године у 

12,00 часова на којој ће утврдити да ли кандидати за ректора испуњавају услове утврђене 

Статутом Универзитета и да ли је поступак предлагања спроведен у складу са Статутом и о томе 

ће сачинити писани извештај. 

 

Члан 8 

Комисија за спровођење избора ректора доставиће свој извештај и целокупан материјал о 

свим предложеним кандидатима Сенату Универзитета и наставно-научном већу сваког факултета, 

научним већима института и стручним већима Сената Универзитета ради информисања и 

стављања евентуалних примедби.  

Примедбе се могу доставити Комисији за спровођење избора ректора најкасније до 11. маја 

2018. године до 15,00 часова. 

Након истека рока из става 2 овог члана, Комисија за спровођење избора ректора одржаће 

састанак 17. маја 2018. године у 12,00 часова и доставиће Сенату Универзитета целокупан изборни 

материјал.  

 

Члан 9 

Седница Сената Универзитета на којој ће се утврдити предлог кандидата за избор ректора 

и проректора одржаће се 28. маја 2018. године у 12,00 часова. 

Сенат Универзитета може утврдити највише три кандидата за ректора, тајним гласањем на 

седници којој присуствује најмање две трећине од укупног броја чланова Сената Универзитета из 

реда наставника. 

Утврђена су највише три кандидата са највећим бројем добијених гласова ако су добили 

најмање једну трећину гласова од укупног броја чланова Сената. 

Сенат доставља Савету Универзитета предлог за избор ректора који садржи:  

1. одлуку Сената о утврђивању предлога за ректора са највише три кандидата који су 

добили највећи број гласова чланова Сената, а најмање једну трећину гласова од укупног броја 

чланова Сената;  

2. целокупан материјал о утврђеним кандидатима за ректора;  

3. извештај о току целокупног поступка за утврђивање кандидата за ректора. 

 

Члан 10 

Седница Савета Универзитета на којој ће се извршити избор ректора одржаће се 07. јуна 

2018. године у 11,00 часова. 

Избором ректора, истовремено се врши избор проректора које је предложио ректор. 

Презентација програма рада кандидата за ректора обавиће се на јавном делу седнице 

Савета на којој се бира ректор, а гласање о кандидатима обавиће се на затвореном делу седнице 

Савета којем присуствују само чланови Савета Универзитета. 

 

 

 

 

Члан 11 



4 
 

Ова Одлука доставља се члановима Комисије за спровођење избора ректора, Сенату 

Универзитета, факултетима и институтима у саставу Универзитета, стручним већима Сената 

Универзитета, Студентском парламенту Универзитета и студенту проректору, у року од три дана 

од дана доношења.   

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Универзитета.  

 

 

       

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                      

Проф. др Лазар Савин 


