
 На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 

брoj 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 5. Правилника о условима и поступку 

додељивања звања и правима професора емеритуса на Универзитету у Београду 

(„Гласник Универзитета“ 176/13, 180/14 и 196/16) и члана 47. и 117. Статута Техничког 

факултета у Бору, Наставно-научно веће је на седници одржаној 27. 04. 2017. године 

донело 

 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС  

 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником се уређује начин и поступак предлагања кандидата за 

доделу звања професор емеритус на Техничком факултету у Бору (у даљем тексту: 

Факултет). 

 

Услови за доделу звања професор емеритус 

 

Члан 2.  

 

 За избор у звање професор емеритус може да буде предложен редовни професор 

у пензији, пензионисан после ступања на снагу Закона о високом образовању, а 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 послебне заслуге за развој и напредак Факултета; 

- да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Факултета у земљи и 

иностранству; 

- да није правоснажно осуђен за кривично дело из члана 54. став 3 Закона о 

високом образовању; 

- да није прекршио кодекс професионалне етике. 

  

Члан 3.  

 

 Поред услова из из члана 2. овог правилника, да би био предложен за професора 

емеритуса, редовни професор у пензији мора да испуни и 5 од 7 следећих услова:  

- да је на Факултету провео најмање 5 година у радном односу са пуним радним у 

звању редовног професора; 

- да има најмање 50 објављених радова у часописима са импакт фактором; 

- да има преко 150 цитата без аутоцитата; 

- да има најмање 10 менторства у изради магистарских и докторских теза; 

- да је аутор најмање једног универзитетског уџбеника; 

- да је обављао руководеће функције на Факултету или Универзитету; 

- да је основао нову лабораторију или увео нову област истраживања. 

 

 



 

 

Поступак предлагања кандидата за доделу звања професор емеритус 

 

Члан 4.  

 

Одговарајућа катедра или 5 (пет) наставника у звању редовног професора који 

су запослени на Факултету, од којих најмање 1 (један) из уже научне области 

кандидата, предлажу Наставно-научном већу кандидата за звање професор емеритус до 

01. новембра текуће године. 

Предлагач из става 1. овог члана мора да предложи и Комисију за писање 

реферата за Научно-наставно веће, коју чине 5 (пет) редовних професора Факултета, од 

којих најмање 1 (један) мора бити из уже научне области кандидата. 

Комисију за писање реферата бира Наставно-научно веће Факултета. 

Катедра у току једне школске године може предложити само једног кандидата 

за звање професор емеритус. 

 

Члан 5.  

 

Комисија за писање реферата припрема реферат, који треба да буде написан у 

форми реферата за избор у звање редовног професора, поштујући посебне услове за 

избор у звање професор емеритус  из члана 2. и члана 3. овог правилника. Уз реферат 

се прилаже биографија кандидата и сагласност кандидата, као и уверење о непостојању 

околности из члана 2. став 1. алинеје 6. и 7. 

Реферат мора бити благовремено припремљен и упућен Наставно-научном већу, 

како би се уврстио у дневни ред седнице која се одржава до краја децембра месеца. 

 

Члан 6.  

 

Одлуку о утврђивању кандидата за доделу звања професор емеритус доноси 

Наставно-научно веће тајним гласањем. 

Наставно-научно веће пуноважно одлучује о утврђивању кандидата за доделу 

звања професор емеритус ако је присутно најмање 2/3 чланова Већа, а одлуку доноси 

већином гласова укупног броја чланова. 

Уколико постоји више од једног кандидата за доделу звања професор емеритус, 

бира се само један кандидат, под условом да је добио већину гласова укупног броја 

чланова  Наставно-научног већа. 

У случају да ниједан кандидат не добије потребну већину гласова из претходног 

става, Факултет нема свог кандидата за професора емеритуса за текућу годину.  

 

Члан 7.  

 

Предлог кандидата за доделу звања професор емеритус са образложењем 

Факултет доставља Сенату Универзитета најкасније до рока утврђеног одлуком 

Сената. 

Образложени предлог за доделу звања професор емеритус садржи:  

– образложење посебних заслуга кандидата; 

– стручну биографију и библиографију кандидата; 

– сагласност предложеног кандидата; 

– одговарајућа уверења о непостојању околности из чл. 2. ст.1. алинеје 6. и 7. овог 

правилника. 




