На основу члана 56. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
број 76/2005) и члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у Нишу („Гласник
Универзуитета у Нишу“ број 4/2006), Сенат Универзитета у Нишу на седници која је
одржана 28. септембра 2007. године донео је
ПРАВИЛНИК
о поступку избора чланова Етичког комитета Универзитета у Нишу
I Опште одредбе
Члан 1.
Етички комитет Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Етички комитет) чине седам
чланова које бира Сенат Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Сенат), на основу предлога
наставно-научних већа факултета Универзитета у Нишу.
Члан 2.
Чланови Етичког комитета могу бити наставници и сарадници Универзитета у Нишу.
II Предлагање кандидата на седници Научно-наставног већа факултета
Члан 3.
Председник Сената доставља факултетима одлуку о покретању поступка за избор
чланова Етичког комитета.
Члан 4.
Чланови Наставно-научних већа факултета предлажу кандидате за чланове Етичког
комитета из реда наставника и сарадника који су у радном односу на факултету.
Наставно-научно веће факултета може предложити највише два кандидата за
чланове Етичког комитета.
Члан 5.
Гласање за утврђивање предлога кандидата за чланове Етичког комитета је тајно.
Члан 6.
Одлука о утврђивању предлога за кандидата за члана Етичког комитета
већином од укупног броја чланова Већа.

доноси се

Члан 7.
Декан факултета доставља одлуку Наставно-научног већа Универзитету.
Уз одлуку о утврђивању предлога достављају се и краћа образложења (до једне
странице куцаног текста) за предложене кандидате, као и сагласност предложених
кандидата.
Образложење треба да садржи основне податке о животу и раду предложених
кандидата и разлоге које је Наставно-научно веће факултета имало у виду приликом
њиховог предлагања за чланове Етичког комитета.
Члан 8.
По налогу председника Сената достављени предлози, са образложењима, постављају
се на интернет страницу Универзитета, најкасније десет дана пре датума одређеног за
седницу Сената на којој ће се бирати чланови Етичког комитета.
Примедбе на предложене кандидате достављају се Универзитету у Нишу најкасније
до седнице Сената на којој се бирају чланови Етичког комитета.
III Избор чланова Етичког комитета на седници Сената
Члан 9.
Члановима Сената, уз позив за седницу Сената, доставља се преглед предложених
кандидата за чланове Етичког комитета, са образложењима која су доставили факултети и
евентуалним примедбама у смислу члана 8. став 2. овог Правилника.

6

Члан 10.
Сенат Универзитета сачињава листу кандидата за чланове Етичког комитета на којој
су сви кандидати који су предложени на седницама наставно-научних већа факултета.
Ако факултети доставе Универзитету у Нишу укупно седам кандидата за чланове
Етичког комитета или мање, чланови Сената Универзитета ће предложити још онолико
кандидата колико недостаје, с тим што се мора обезбедити проширена листа од најмање
осам кандидата.
Члан 11.
Гласање за избор чланова Етичког комитета је тајно.
Члан 12.
Сенат именује Изборну комисиију од три члана Сената.
Члан 13.
Изборна комисија сачињава гласачки лист.
Редослед кандидата на гласачком листу одређује се по азбучном реду презимена.
Гласачки лист се оверава печатом Универзитета у Нишу.
Члан 14.
Сваком присутном члану Сената доставља се по један гласачки лист.
Чланови Сената гласају за онолико кандидата за чланове Етичког комитета колико
се бира.
Изборна комисија пребројава гласове и подноси Сенату извештај о резултатима
гласања.
Изборна комисија, по обављеном пребројавању гласова, гласачке листове затвара у
коверат, који се затим оверава печатом Универзитета у Нишу.
Одлука о избору члана Етичког комитета доноси се већином гласова од укупног броја
чланова Сената.
Ако се у првом кругу не изабере седам чланова Етичког комитета, гласање се
понавља за онолики број чланова Етичког комитета колико није изабрано, с тим што се са
листе изоставља кандидат који је добио најмањи број гласова.
Гласање се понавља све док се не изабере седам чланова Етичког комитета, с тим
што у сваком гласању мора бити обезбеђена проширена листа кандидата од најмање једног
кандидата више него што се бира.
Члан 15.
Ако Сенат, после спровођења поступка из члана 14. овог Правилника, не изабере
седам чланова Етичког комитета, поступак се понавља од почетка за онолики број чланова
Етичког комитета колико није изабрано.
IV Завршне одредбе
Члан 16.
После избора чланова Етичког комитета, ректор Универзитета заказује прву седницу
Етичког комитета, на којој се бирају председник и заменик председника Етичког комитета.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
СНУ Број 8/16-01-006/07-005
У Нишу, 28.09.2007. године
ПРЕДСЕДНИК
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф.др Радослав Бубањ, с.р.
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