Ha основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању («Службени гласник
РС» број 76/05, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 51. Статута Универзитета у Нишу –
пречишћен текст («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/2014), Сенат
Универзитета у Нишу је на седници која је одржана 23. септембра 2015. године,
донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
КОДЕКСА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Усвајају се измене и допуне КОДЕКСА ПРОФЕСИОНАЛАНЕ ЕТИКЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/2015), и то:
1. У тачки 5.5. Кодекса додаје се реченица која гласи:
„5.5. Мандат чланова Комитета за професионалну етику из реда студената
траје једну годину.“
2. Тачка 6.6. Кодекса мења се и гласи:
„6.6. Сенат именује Веће од 5 чланова. Веће спроводи поступак у првом
степену. Мандат чланова Већа истиче истовремено са истеком мандата
Комитета за професионалну етику.“
3. У тачки 6.11. Кодекса прва реченица гласи:
„Предлагач и противник предлагача могу изјавити приговор против одлуке
Већа.“
4. У тачки 6.12. Кодекса прва реченица гласи:
„О приговору одлучује Комитет за професионалну етику без расправе.“
5. Додају се тачке 6.14., 6.15., 6.16. и 6.17. које гласе:
6.14. Када је достављен захтев за покретање поступка пред Комитетом
против члана Савета Универзитета, члана Сената Универзитета, члана
Комитета за професионалну етику или члана Већа Комитета, сагласност за
вођење поступка даје орган против чијег члана се подноси предлог за
покретање поступак пред Комитетом. Ако надлежни орган не да сагласност
за вођење поступка док члану тог органа траје мандат, поступак се може
наставити по истеку мандата лица против кога је поднесен предлог за
покретање поступка.
6.15. Ако члан Савета Универзитета, члан Сената универзитета, члан
Комитета за професионалну етику или члан Већа Комитета поднесе предлог
за покретање поступка пред Комитетом, поступак се по том предлогу може
водити када подносиоцу предлога истекне мандат у овим органима.
6.16. Учесници поступка утврђивања етичке и моралне одговорности пред
Комитетом и Већем наступају лично и самостално.
6.17. Учешће заступника (адвоката и других) у поступку утврђивања
моралне и етичке одговорности наставника и сарадника није дозвољено.“

Члан 2.
Већа која је именовао Комитет за професионалну етику наставиће са радом
до окончања започетих поступака.
Сенат Универзитета у Нишу именоваће Веће Комитета након ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
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