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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 173. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 11.09.2019. године, донео је
Званично тумачење одредбе члана 20.
ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА
ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Одредбе члана 20. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр: 200/17 и 210/19)
гласе:
„Кандидат пријављен на конкурс за избор у звање који није
задовољан одлуком о обустављању поступка, може да изјави жалбу
изборном већу факултета, у року од осам дана од дана достављања
одлуке.
Одлучујући по жалби, изборно веће може:
1) одбацити неблаговремену жалбу и жалбу коју је изјавило
неовлашћено лице.
2) одбити жалбу, ако утврди да је неоснована.
3) преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је жалба
основана.
Одлука по жалби је коначна, а судска заштита се остварује у
радном спору.“
У наведеном члану постоји правна празнина код начина
одлучивања, односно састава и гласања изборног већа, те аналогно
треба применити одредбу члана 18. Правилника којом је прописано
да изборно веће, када одлучује у првом степену, доноси одлуке
већином гласова од укупног броја наставника који су у истом или
вишем звању од звања у које се наставник бира, при чему је потребно
присуство две трећине чланова изборног већа који имају право да
гласају. Ово стога што између уређене ситуације (доношење одлуке
о утврђивању предлога за избор у наставничко звање) и неуређене
ситуације (одлучивање о жалби на одлуку изборног већа) постоји
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сличност која оправдава примену аналогије, односно логично је да
се исто правило у погледу састава и гласања изборног већа у првом
степену, примењује и онда када изборно веће одлучује у другом
степену, по жалби, будући да изборно веће одлучујући по жалби
може, између осталог и да преиначи своју првостепену одлуку.
На основу наведеног, одредбе члана 20. овог правилника, у
погледу начина одлучивања, треба тумачити тако да изборно веће
и у другом степену доноси одлуке већином гласова од укупног
броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које
се наставник бира, при чему је потребно присуство две трећине
чланова изборног већа који имају право да гласају.
(Београд, 11. 09. 2019. године; Број: 61214-3243/2-19)
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