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На основу члана 81. став (3) Закона о високом образовању (Службени гласник Републике 

Српске, број 85/06 и 30/07) и чл. 141. став (6) Статута Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат 

Универзитета у Источном Сарајеву, на сједници одржаној 27.11.2008. године, д о н и о је 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и поступку додјељивања звања  

professora emeritusa 

 
 

 

 

1. Садржај Правилника 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником се ближе уређују услови и поступак за додјелу звања professor 

emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву (у даљем тексту: Универзитет), као и права и 

обавезе која из тога звања проистичу. 

 

2.Услови за додјелу звања professor emeritus 

 

Члан 2. 

 (1) Звање professor emeritus може се додијелити редовном професору пензионисаном на  

Универзитету у Источном Сарајеву, а који испуњава слиједеће услове: 

 

- да је најмање 5(пет) година успјешно провео  у настави у звању редовног професора 

на Универзитету, 

- да је имао истакнут научни, односно умјетнички допринос којим је јавно афирмисао 

своју струку, 

- да је произвео нове магистре и докторе наука на Универзитету, 

- да је произвео насљеднике у настави и науци, 

- да има већи број публикованих научних односно умјетничких књига значајних за 

струку, 

- да је наставио научно-истраживачки рад и послије избора у звање редовног 

професора, најмање у обиму који га квалификују за такав избор. 

 

(2) Рrofessor emeritus је трајно звање. 

 

3. Права и обавезе professorа emeritusа 

 

Члан 3. 

 (1) Professor emeritus има право и обавезу да: 

 

- учествује у извођењу свих облика наставе на академским студијама другог и трећег 

циклуса , као и на струковним специјалистичким студијама, у ужој области за коју је 

изабран; 
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- буде члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно 

дисертација на тим студијама; 

- учествује у научно-истраживачком раду на Универзитету. 

 

(2) Professor emeritus има савјетодавну улогу на Универзитету и факултету, у складу са 

потребама Универзитета, односно факултета. 

 

 

Члан 4. 

 (1) Professor emeritus има право на накнаду у мјесечном износу која не може бити већа од 

30% основне плате редовног професора. 

 

 (2)Простор, опрему и остале услове за остваривање права professorа emeritusа 

обезбјеђује, према просторним и другим могућностима, факултет који је доставио приједлог за 

додјелу овог звања. 

 

 (3) Права и обавезе professorа emeritusа уређују се уговором о ангажовању за извођење 

наставе и друге савјетодавне услуге.  

 

 (4) Са professorоm emeritusоm уговор о ангажовању закључује ректор. 

 

4. Повеља „Professor emeritus“ 

 

Члан 5. 

 (1) Професору, којем је додијељено звање professor emeritus, ректор уручује Повељу 

„Professor emeritus“, по правилу, поводом обиљежавања дана Универзитета. 

 

 (2) Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат Универзитета. 

 

 

 

5. Поступак доношења одлуке о додјели звања professor emeritus 

 

Члан 6. 

(1) Приједлог за додјелу звања professor emeritus, подноси се за онолики број кандидата 

из појединих научних или умјетничких области, колико одреди Сенат Универзитета 

за текућу годину. 

 

 (2) Приједлог за додјелу звања professor emeritus садржи: 

 

- образложење посебних заслуга кандидата; 

- биографију и библиографију кандидата; 

- сагласност предложеног кандидата. 

 

(3) Приједлог подноси научно-наставно или наставно-умјетничко вијеће 

факултета/академије и доставља га Сенату Универзитета. Приједлог се може доставити 

најраније почетком љетног семестра у школској години у којој се наставник пензионише. 

(4) Приједлог за додјелу звања professor emeritus може поднијети и ректор или најмање 

пет чланова Сената Универзитета. 
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Члан 7. 

(1) По пријему приједлога из члана 6. овог Правилника, Сенат Универзитета образује 

стручну комисију од најмање три редовна професора Универзитета, са задатком да 

припреми реферат са приједлогом одлуке за додјелу звања professor emeritus. 

 

(2) Најмање један члан комисије из става (1) овог члана није у радном односу на 

Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

(3) Већина чланова стручне комисије мора бити из уже научне или умјетничке области 

предложеног кандидата. 

(4) Стручна комисија је дужна доставити извјештаја  у року од 30 дана од дана њеног 

именовања. 

 

 (5) Реферат из става (1) овог члана објављује се на web сајту Универзитета. 

 

 

6. Одлучивање о додјели звања professor emeritus 

 

Члан 8. 

 Број наставника којима ће бити додијељено звање professor emeritus у једној 

календарској години одређује Сенат Универзитета почетком године, водећи рачуна о 

равноправној заступљености области струковних вијећа и стварним потребама за ангажовањем 

professorа emeritusа у наставном процесу другог и трећег циклуса. 

 

Члан 9. 

 (1) О приједлогу стручне комисије из члана 7. овог Правилника одлучује Сенат 

Универзитета тајним гласањем. 

 (2) Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем редног броја испред имена 

кандидата и по поступку утврђеном Пословником о раду Сената Универзитета. 

 (3) Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова, под условом да су добили већину 

гласова укупног броја чланова Сената. 

 

7. Вођење евиденције 

 

Члан 10. 

(1) Универзитет води евиденцију о додјели звања professor emeritus на обрасцу који 

прописује  ректор.  

 

(2) Евиденција из става 1. овог члана трајно се чува. 

 

8. Ступање на снагу Правилника 

Члан 11. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 

 

  

           Број:01-С-491-XV/08 

            Датум:27.11.2008. године      

                        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

                          Р Е К Т О Р 

                                                                Проф. др Митар Новаковић 


