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 На основу чл. 38. и 69. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 35. и члана 116. 
став 2, у вези са чланом 157. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 25. октобара 2006. године, доноси  
 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЕШЋА 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ УСТАНОВА КОЈЕ СУ 
У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
И ЛИЦА ИЗАБРАНИХ У НАУЧНО ЗВАЊЕ 

У ОСТВАРИВАЊУ ДЕЛА НАСТАВЕ  
 

 
I Општа одредба 

 
Члан 1.  

 Овим правилником се уређују услови и начин учешћа научних 
института и других научноистраживачких установа које су у саставу 
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет) у 
остваривању дела наставе на акредитованим студијским програмима 
дипломских академских и докторских студија и услови и начин 
извођења наставе на докторским студијама од стране лица изабраних у 
научно звање. 
 
 

II Услови и начин учешћа научноистраживачких установ 
 у извођењу дела наставе 

 
Члан 2.  

 Извођење дела акредитованог студијског програма дипломских 
академских, односно докторских студија може се поверити научном 
институту, односно другој  научноистраживачкој установи која је у 
саставу Универзитета (у даљем тексту: институт), под следећим 
условима: 

- да постоји препознатљив интерес између високошколских 
јединица у саставу  Универзитета; 
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 - да носилац студија не располаже потребном опремом, односно 
простором, односно кадром,  за извођење студијског програма;  
 - да се тиме битно унапређује наставно-научни процес, посебно 
када су у питању уже научне области, односно научне области које 
нису заступљене на факултетима. 

 
Члан 3.  

 Универзитет, односно факултет закључује уговор о извођењу 
дела наставе са институтом из члана 2. овог правилника. 
 Уговором из става 1. овог члана уређују се:  
 1. обим, организација и начин реализације повереног дела 
студијског програма; 
 2. капацитети и опрема које институт ставља у функцију 
наставног процеса, као и трошкови које институту надокнађује 
факултет, односно Универзитет; 
 3. листа истраживача који имају заснован радни однос у 
институту, а који се ангажују за извођење наставе, у складу с овим 
правилником; 
 4. друга питања од значаја за извођење дела студијског 
програма. 

 
Члан 4.  

 На уговор из члана 3. овог правилника сагласност даје Сенат. 
 Уговорне стране из члана 3. овог правилника дужне су да 
прибаве сагласност Сената најкасније до расписивања конкурса за упис 
на дипломске академске односно докторске студије. 
 

Члан 5.  
 Научноистраживачкој установи може се поверити извођење 
дела наставе: 
 1. на дипломским академским студијама – у  обиму до 40% 
часова утврђених студијским програмом. 
 2. на докторским студијама – у обиму до 65% часова утврђених 
студијским програмом. 
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III Услови и начин извођења наставе на докторским студијама 

од стране лица изабраних у научно звање 
 

Члан 6.  
 Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку 
прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка 
делатност има право да учествује у извођењу  наставе и испита на 
докторским студијама, да буде члан комисије за оцену подобности 
кандидата и теме докторске дисертације и члан комисије за преглед и 
оцену докторске дисертације. 
 Лице из става 1. овог члана које је у сталном радном односу у 
научноистраживачкој установи која је у саставу Универзитета може 
бити и ментор кандидату при изради  докторске дисертације. 
 

Члан 7. 
 Лица изабрана у научно звање могу да изводе наставу на 
докторским студијама у одговарајућем звању, и то: 
 - научни сарадник – као доцент; 
 - виши научни сарадник – као ванредни професор и  
 - научни саветник – као редовни професор. 

 
Члан 8. 

 Лице изабрано у научно звање, стално запослено у 
научноистраживачкој установи која није у саставу Универзитета, може 
бити ангажовано за извођење дела наставе на основу уговора са 
факултетом, односно Универзитетом, уз претходно прибављену 
сагласност установе у којој је стално запослено. 
 

Члан 9. 
 На једном студијском програму докторских студија лица 
изабрана у научна звања могу бити ангажована за извођење наставе у 
обиму до 50% часова утврђених студијским програмом. 
 

Члан 10. 
 Наставници и сарадници запослени на Универзитету, односно 
факултетима у његовом саставу могу учествовати у реализацији 
научноистраживачких пројеката, експертиза и сл., чији су носиоци 
институти у саставу Универзитета. 
 Истраживачи запослени у институтима у саставу Универзитета 
могу учествовати у реализацији научноистраживачких пројеката, 
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експертиза и сл., чији су носиоци Универзитет, односно факултети у 
саставу Универзитета. 
 Ангажовање лица из ст. 1. и 2. овог члана уређује се уговором 
између института, с једне, и Универзитета, односно факултета у 
његовом саставу, с друге стране. 
 
 

IV Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 11. 
 Одредбе овог правилника примењују се и на учешће лица из 
члана 6. овог правилника у реализацији магистарских постдипломских 
студија и изради магистарских теза, започетих по прописима који су 
важили до  доношења Закона о високом образовању. 
 

Члан 12. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“. 
 
 
 
              ПРЕДСЕДНИК 

ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА 
                          Р Е К Т О Р 
        
      Проф. др Дејан Поповић, с. р.  
 
 
 
 


