
Broj. 378/11 
 
На основу чл. 86. став 1. Закона о високом образовању Републике Српске 
(Службени гласник Републике Српске број 73/10) и чл. 26. став 1. тачка 3. 
Статута Слобомир П Универзитета, Сенат Универзитета, на сједници одржаној 
20.07.2011. године  донио је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ, УСЛОВИМА ДОДЈЕЛЕ ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА 

ЕМЕРИТУСА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕБЕ 
 

Чл. 1. 
 Овим Правилником ближе се уређују услови и поступак за додјелу звања   
професор емеритус као и права професора емеритуса на Слобомир П 
Универзитету, Слобомир, Бијељина (у даљем тексту: Универзитет). 

 
Чл. 2. 

Слобомир П Универзитет може, у складу са својим кадровским 
потребама,  додијелити звање професора емеритуса редовном професору који 
је испунио услове за старосну пензију. 

 
 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУСА 
 

Чл. 3. 
 Звање професора емеритуса може се додјелити редовном професору 

Слобомир П Универзитета у пензији. 
 Поред услова из става 1. овог члана, кандидат за професора емеритуса 

треба да испуњава већину од наведених услова: 
- да је у звању редовног професора  био најмање пет година, 
- да има више значајних научних или умјетничких дјела која су позната у 

научној или умјетничкој јавности (да је објавио најмање пет књига или више од 
сто чланака и научних расправа); 

-да је учествовао на већем броју научних скупова у земљи и иностранству 
са рефератом или саопштењем; 

-да је стекао значајан међународни углед у научној или умјетничкој 
области којом се бави, 

-да је био руководилац или сарадник у раду на бар два научно 
истраживачка пројекта; 

-да је постигао значајне резултате у педагошком раду са студентима, 
-да је учествовао у извођењу наставе на магистарским студијама; 
- да је био ментор у изради магистарских радова и докторских 
дисертација; 
- да је учествовао у комисијама за одбрану магистарских радова и 

докторских дисертација; 
-да је постигао значајне резултате у обезбјеђивању наставно-научног 

односно наставно-умјетничког подмлатка у области за коју је изабран, 
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-да је био главни уредник или члан уредништва бар једног научног 
часописа. 
 

 
III ПОСТУПАК ЗА ДОДЈЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС 

 
Чл. 4. 

Научно-наставно вијеће сваког факултета/академије Универзитета 
једном годишње, а најкасније прије почетка школске године, процјењује 
потребу за додјелом звања професора емеритуса како би биле организоване 
студије другог и трећег циклуса високошколског образовања на што вишем 
научном нивоу. 

Научно-наставно вијеће из претходног става може прихватити и 
иницијативу групе од најмање три редовна професора са других универзитета 
да се додјели звање професора емеритуса неком од заслужних редовних 
професора Универзитета. 
 

Чл. 5. 
Факултет/академија покреће поступак за додјелу звања професор 

емеритус достављањем Сенату приједлога за додјелу звања професор 
емеритус, са образложењем,  

Уз образложени приједлог из претходног става овог члана доставља се: 
 - сагласност предложеног кандидата, 
 - библиографија научних или уметничких дјела кандидата, 
- докази о испуњавању услова из члана 3. овог Правилника, 
- приједлог састава комисије за припрему извјештаја. 

 
Чл. 6. 

Сенат Универзитета, по пријему приједлога вијећа факултета/академије, 
образује комисију од најмање три редовна професора, са задатком да 
припреми извјештај и достави своје мишњење о приједлогу за додјелу звања 
професор емеритус. 
 Чланови стручне комисије морају бити угледни професори универзитета. 
 Један од чланова стручне комисије може бити са другог универзитета, из 
земље или иностранства. 
 

Чл. 7. 
У одлуци Сената о именовању стручне комисије за припрему извештаја 

одређује се рок за писање и достављање извештаја и мишљења комисије. 
Комисија има право да затражи од предлагача додатну документацију о 

предложеном кандидату. 
 Комисија доставља Сенату Универзитета извештај о приједлогу, са 
својим мишљењем, и сву докумантацију коју је предлагач доставио. 
 
 

Чл. 8. 
О извјештају и приједлог комисије за додјелу звања професор емеритуса 

одлучује  Сенат већином гласова од укупног броја својих чланова, по правилу, 
на својој првој наредној сједници. 
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Чл. 9. 
Ректор универзитета, поводом додјеле звања професора емеритуса, на 

посебној свечаности говори о раду професора емеритуса и уручује му одлуку 
Сената Универзитета са посебном повељом. 

Одлуку о изгледу и садржини повеље доноси Сенат Универзитета. 
 

IV ПРАВА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА 
 

Чл. 10. 
Професор емеритус има право да учествује у настави на студијама другог 

и трећег циклуса, да буде ментор на изради магистарских радова, завршних 
радова и докторских дисертација и да буде биран за руководиоца магистарских 
и докторских студија. 

Ректор Универзитета закључује уговор са изабраним професором 
емеритусом, у коме се ближе одређују међусобна права и обавезе. 

Награда за рад на магистарским и докторским студијама, као и додатна 
права и обавезе професора емеритуса регулишу се уговором између професора 
емеритуса и Слобомир П Универзитета. 
 

Чл. 11. 
Професор емеритус може учествовати у раду НИПЕКС-а на изради 

научно-истраживачких пројеката који се у њему раде као и у пружању 
консалтинг и других услуга које пружа НИПЕКС. 

Професор емеритус има право да учествује у свим облицима научног 
рада који се организује у оквиру Универзитета. 

 
Чл. 12. 

Професор емеритус има право да се користи библиотечким фондом 
Слобомир П Универзитета. 

Простор, опрему (компјутер и друга техничка средства) и остале услове 
за остваривање права професора емеритуса, који су у служби научног рада и 
наставе на другом и трећем циклусу студија обезбеђује Универзитет. 

Професору емеритусу се обезбјеђује кабинет за његов рад, у складу са 
просторним могућностима Универзитета. 

 
V ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Чл. 13. 
Универзитет води евиденцију о додјели звања професора емеритуса на 

обрасцу који утврђује ректор. 
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува. 
 

 
VI СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл. 14. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 
                                                                                                           Ректор 
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________________________ 
                                                                              Проф. др Десанка Тракиловић 


