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ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

Број: 01-152/46
Датум: 10.11.2016. године
На основу члана 67 став 3. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење,
68/15 и 87/16) члана 163. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом
Саду од 28. децембра 2010.године, измене и допуне 23. марта 2012. године, 11. октобра 2012.
године, 26. фебруара 2013. године, 15. новембра 2013. године, 30. маја 2014. године, 04. јуна
2015. године и 29. јануара 2016. године) и Одлуке Уставног суда Републике Србије број IУ80/2007 године од 22.06.2009. године („Сл. гласник РС“ бр. 47/2009. године, 26. јуни 2009.
године), Сенат Универзитета у Новом Саду 24.јануара 2008, измене и допуне 4. јула 2008.
године, 10. фебруара 2011. године и 10. новембра 2016.године,

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА
ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
САДРЖАЈ ПРАВИЛНИКА
Члан 1
Овим правилником се на Универзитету у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет)
ближе уређују услови и поступак за доделу звања професор емеритус и права која из тог звања
проистичу.
УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 2
Звање професора емеритуса може се доделити редовном професору у пензији у складу
са Законом, који испуњава следеће услове:
-да се посебно истакао својим научним, односно уметничким, стручним и педагошким
радом,
-да је стекао међународну репутацију,
-да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног, односно наставноуметничког подмладка,
-да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета који га је
предложио за доделу звања (у даљем тексту: факултет),
-да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у земљи и
иностранству.
Професор емеритус је трајно звање.
ПРАВА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Члан 3
Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским
студијама трећег степена у ужој области за коју је изабран.
Професор емеритус може бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране
докторских дисертација на академским студијама трећег степена, бити члан комисија за
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припремање предлога за избор у звање наставника Универзитета и учествовати у
научноистраживачком раду.
Професор емеритус може имати саветодавну улогу на Универзитету и факултету, у
складу са потребама Универзитета, односно факултета.
Професор емеритус може остварити права из става 1 и 2 овог члана на факултету са
којег је пензионисан као и другим студијским програмима и научним пројектима на
Универзитету и другом факултету у саставу Универзитета.
Професор емеритус може се ангажовати на другој високошколској установи која није у
саставу Универзитета само уз претходно одобрење Сената Универзитета које може бити дато
на лични захтев професора емеритуса и уз претходнo мишљење декана факултета на чији
предлог је додељено звање професора емеритуса“.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за извођење
наставе.
ПОВЕЉА «ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС»
Члан 4
Професору у пензији којем је додељено звање професор емеритус ректор уручује
Повељу «Професор емеритус», по правилу, поводом обележавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат Универзитета.
ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 5
Предлог за доделу звања професор емеритус се подноси у периоду од 1. до 30. октобра
текуће године за онолики број кандидата из појединих образовно-научних, односно образовноуметничких поља, колико одреди Сенат Универзитета за текућу годину.
По доношењу одлуке из става 1 овог члана, факултетима се упућује позивно писмо да
приступе процедури кандидовања.
Образложени предлог за доделу звања професор емеритус подноси наставно- научно
веће факултета на којем је кандидат провео најмање пет година у радном односу са пуним
радним временом. Предлог се доставља на обрасцу о општој садржини и форми предлога, који
чини саставни део овог Правилника и доставља га, уз приложену сагласност предложеног
кандидата Сенату Универзитета. Наставно-научно веће факултета може предложити по правилу
1 кандидата из исте научне области. Уколико наставно-научно веће факултета предложи
више од једног кандидата предлог мора бити образложен.
Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно
звање, може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским
студијама, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторске дисертације,
бити члан комисија за припремање предлога за избор у звање наставника Универзитета и
учествовати у научноистраживачком раду.
Права и обавезе лица из става 4 овог члана уређују се уговором о ангажовању за
извођење наставе.
Сенат Универзитета до 15. новембра текуће године образује, на предлог ректора,
стручну комисију од, по правилу, пет редовних професора Универзитета у зависности од
образовно-научних, односно образовно-уметничких поља из којих су предложени кандидати, са
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задатком да припреми предлог одлуке за доделу звања професор емеритус у року од највише 60 дана
од дана њеног именовања.
Ректор Универзитета је председник стручне комисије из претходног става.
Ако стручна комисија оцени да недостају одређени елементи или документација потребни за
припремање одлуке за доделу звања професор емеритус, донеће закључак о одлагању разматрања
предлога, ради прибављања допуне и одредиће рок од 15 дана, а најкасније до 10. децембра текуће
године у коме наставно-научно веће факултета треба да достави тражену допуну.
Предлози за доделу звања професор емеритус стављају се на увид јавности путем
интернет странице Универзитета у периоду од 15. децембра до 30. децембра текуће године.
Стручна комисија из става 6 упућује стручним већима Сената Универзитета из одговарајућих
поља да дају мишљење о научном и стручном доприносу кандидата најкасније до 25. децембра
текуће године. Приликом давања мишљења о референцама кандидата стручно веће треба да поштује
важећи Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача министарства Републике Србије надлежног за науку.
Стручна комисија утврђује предлог одлуке за доделу звања професор емеритус
најкасније до 15. јануара следеће године и ставља га на увид јавности у периоду од 16. јануара до
25. јануара следеће године.
Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним
кандидатима док се предлог одлуке из става 11 овог члана налази на увиду јавности.
ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 6
Звање професор емеритус додељује се, по правилу, сваке године.
Сенат Универзитета, годишње, може доделити звање професор емеритус за највише 5
професора у пензији водећи рачуна да број професора емеритуса не може бити већи од 3% од
укупног броја наставника Универзитета, применом законског ограничења на нивоу факултета
тако да сваки факултет ограничи број изабраних професора емеритуса на 3% од укупног броја
наставника на факултету, као и о заступљености образовно/научних, односно
образовно/уметничких поља из члана 27 Закона о високом образовању. Стручна комисија у
формирању коначног предлога води рачуна о заступљености појединих научних области и
образовно/научних поља односно образовно/уметничких поља у укупној структури изабраних
професора емеритуса.
О предлогу стручне комисије из члана 5 став 11 овог правилника, одлучује Сенат
Универзитета, тајним гласањем, најкасније до 31. јануара следеће године, уз благовремен увид
у евентуалне примедбе из члана 5 став 12 овог правилника.
Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова, под условом да су добили најмање
већину гласова укупног броја чланова Сената Универзитета.
Са професором емеритусом уговор о ангажовању за извођење наставе закључује
ректор, односно декан.

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 7
Универзитет води евиденцију о додели звања професора емеритуса на обрасцу који
утврђује ректор.
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Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА
Члан 8
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити достављањем Правилника факултетима и на интернет
страници Универзитета.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
Проф. др Саша Орловић
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