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На основу члана 105. став (4) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српскеˮ, број: 67/20) и члана 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат 

Универзитета у Бањој Луци, на 86. сједници одржаној 27. 10. 2022.  године, д о н о с и 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса 

 

 

 

Садржај Правилника 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређују утврђивање броја и начина кандидовања, 

услови и поступак за додјелу звања професор емеритус на Универзитету у Бањој Луци 

(у даљем тексту: Универзитет), као и права која из тога звања проистичу. 

 

 

Утврђивање броја и начина кандидовања 

Члан 2. 

 Универзитет може у свакој академској години да додијели звање професор 

емеритус за највише шест редовних професора у пензији, водећи рачуна: 

1) да укупан број професора емеритуса не може бити већи од 5% од укупног броја 

наставника Универзитета који су радном односу са пуним радним временом; 

2) да број професора емеритуса у свакој научној области, дефинисаној чланом 7. 

Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, не може бити 

већи од 20% од укупног броја редовних професора који су у радном односу на 

Универзитету и који припадају истој научној области; 

3) о стварним потребама факултета / Академије умјетности за ангажовањем 

професора емеритуса у наставном процесу другог и трећег циклуса студија. 

 

Члан 3. 

Сенат Универзитета на почетку академске године доноси одлуку о укупном броју 

професора емеритуса који ће бити бирани, и то за сваку научну област. 

По доношењу одлуке из става 1. овог члана, факултетима / Академији умјетности 

упућује се позивно писмо да приступе процедури кандидовања. 

Један факултет може имати највише једног кандидата за звање професор 

емеритус, из реда редовних професора у пензији. 
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Услови за додјелу звања професор емеритус 

Члан 4. 

Универзитет може додијелити звање професор емеритус редовном професору у 

пензији, пензионисаном послије ступања на снагу Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 67/20), који испуњава сљедеће услове: 

1) да је провео најмање десет година у наставном процесу на Универзитету у звању 

редовног професора; 

2) да се посебно истакао својим научним, стручним и педагошким радом; 

3) да је постигао значајне резултате у обезбјеђивању научно-наставног, односно 

умјетничког подмлатка у области за коју је изабран; 

4) да је публиковао најмање 5 научних књига значајних за научну област и струку; 

5) да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета / 

Академије умјетности који га је предложио за додјелу звања; 

6) да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета / 

Академије умјетности, у земљи и иностранству; 

7) да је стекао међународну репутацију; и  

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

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

 

 

 Права професора емеритуса 

Члан 5. 
Професор емеритус може: 

1) учествовати у извођењу наставе на другом и трећем циклусу студија; 

2) учествовати у истраживачким пројектима; 

3) бити члан комисије за избор у звања; и 

4) бити члан комисије за одбрану мастер односно магистарског рада и докторске 

дисертације. 

Професор емеритус има савјетодавну улогу на Универзитету и факултету, у 

складу са потребама Универзитета, односно факултета / Академије умјетности. 

Професор емеритус не може бити одређен за одговорног наставника. 

Права и обавезе из става 1. и 2. овог члана професор емеритус може остваривати 

најкасније до навршене 75. године. 

Професор емеритус је трајно звање. 

 

Члан 6. 

Професор емеритус који је ангажован у настави има право на накнаду, за мјесеце 

у којима је ангажован, у мјесечном износу која не може бити већи од 30% основне плате 

редовног професора. 

Простор, опрему и остале услове за остваривање права професора емеритуса 

обезбјеђује факултет / Академија умјетности који је доставио приједлог за додјелу овог 

звања, према просторним и другим могућностима. 

Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за 

извођење наставе и друге савјетодавне услуге. 

Уговор о ангажовању са професором емеритусом закључује ректор. 
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Поступак доношења одлуке о додјели звања професор емеритус 

Члан 7. 

Приједлог за додјелу звања професор емеритус подноси се најкасније до краја 

децембра академске године у којој је пензионисан редовни професор.  

Приједлог не може бити достављен прије пензионисања редовног професора.  

Образложени приједлог за додјелу звања професор емеритус садржи: 

1) образложење посебних заслуга кандидата; 

2) биографију и библиографију кандидата; 

3) сагласност предложеног кандидата. 

Приједлог подноси Умјетничко / научно-наставно / научно-наставно вијеће 

Академије/факултета, а на иницијативу најмање пет наставника те чланице 

Универзитета и доставља га Сенату Универзитета. 

Образложени приједлог садржи и приједлог пет кандидата за чланове стручне 

комисије за писање извјештаја о кандидату. 

 

 

Стручна комисија  

Члан 8. 

По пријему приједлога из члана 7. овог правилника, Сенат Универзитета 

образује стручну комисију од најмање три редовна професора Универзитета, са 

задатком да припреми извјештај са приједлогом одлуке за додјелу звања професор 

емеритус, у року од 30 дана од дана њеног именовања. 

Најмање један члан комисије из става 1. овог члана није у радном односу на 

Универзитету у Бањој Луци. 

Већина чланова стручне комисије мора бити из уже научне области предложеног 

кандидата. 

 

 

Увид јавности 

Члан 9. 

Извјештај из члана 8. став 1. Комисија доставља Сенату најкасније 30 дана од 

дана именовања стручне комисије. 

Извјештај стручне комисије објављује се на веб-страници Универзитета и стоји 

на увиду јавности најмање 15 дана прије сједнице Сената. 

За вријеме трајања увида јавности, Сенату Универзитета могу се достављати 

примједбе у вези са предложеним кандидатима. 

 

 

Одлучивање на Сенату Универзитета 

Члан 10. 

О приједлогу стручне комисије из члана 8. овог правилника одлучује Сенат 

Универзитета тајним гласањем. 

Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем ријечи „ЗАˮ, 

„ПРОТИВˮ или „СУЗДРЖАНˮ поред имена кандидата. 

Изабран је кандидат који је добио већину гласова од броја чланова Сената који 

имају право да одлучују у предметној ствари. 
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У случају да постоји више кандидата из исте научне области у односу на број 

професора емеритуса који је утврђен одлуком Сената из члана 3. став 1. овог 

правилника, изабран је онај кандидат који је добио већи број гласова чланова Сената, 

под условом да је добио већину гласова од броја чланова Сената који имају право да 

одлучују у предметној ствари. 
 
 

Повеља „Професор емеритусˮ 

Члан 11. 

Професору којем је додијељено звање професора емеритуса ректор уручује 

повељу „Професор емеритусˮ, по правилу, поводом обиљежавања Дана Универзитета. 

Правилник о изгледу и садржини повеље доноси Сенат Универзитета. 

 

 

Вођење евиденције 

Члан 12. 

Универзитет води евиденцију о додјели звања професор емеритус на обрасцу 

који утврђује ректор Универзитета. 

Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува. 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 13. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и 

поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса, број: 02/04-3.2688-3/17 

од 28. 09. 2017. године. 

 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб-страници 

Универзитета у Бањој Луци. 
 
 
Број: 02/04-3.2179-3/22                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Дана, 27. 10. 2022. године                                                                     Р Е К Т О Р 

                                                                                                                         

                                                                                             Проф. др Радослав Гајанин, с. р. 

          
 


