ГЛ АСНИ К
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА
ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА
РАЗРЕШЕЊА И ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА
ОДБОРА И КОМИСИЈА
ОДЛУКЕ ВЕЋА, РЕКТОРА И ПРОРЕКТОРА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА
ПРИВИЛНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ЦЕНТАРА
ОДЛУКЕ О ЗАДУЖБИНАМА И ФОНДОВИМА

ИСПРАВКА
ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОБЈАВЉЕНЕ У
ПРЕТХОДНОМ БРОЈУ “ГЛАСНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ“

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издаје: Универзитет у Београду
Главни и одговорни уредник
Ђорђије Ускоковић

Редакција и администрација: Београд, Студентски трг 1, тел. 635-579
Штампа:
Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета
Београд, Карнегијева 4

Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.

3895

САДРЖАЈ

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Измене и допуне Статута Универзитета у Београду ......................... 3899
Одлука о верификацији мандата чланова Савета Универзитета....... 3899
Одлука о разрешењу и именовању члана Организационог одбора
за обележавање стоте годишњице доношења првог
Закона о универзитету.................................................................. 3900
Одлука о разрешењу и именовању члана
Комисије за статутарна питања .................................................. 3901
Мишљење о одлуци о измени и допуни Статута
Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ ................. 3901
ОДЛУКЕ ВЕЋА, РЕКТОРА И ПРОРЕКТОРА
Правилник о раду Информативног центра
Универзитета у Београду ............................................................. 3902
Правилник о раду Центра за стратешки менаџмент и
стратешко планирање Универзитета у Београду....................... 3904
Одлука о разрешењу и именовању члана Савета
Рачунарског центра Универзитета у Београду .......................... 3906
Одлука о продужењу мандата члaнова Савета
Рачунарског центра Универзитета у Београду .......................... 3906
Одлука о именовању главних уредника и чланова
Програмског савета монографија Универзитета ....................... 3907

3896

Гласник Универзитета у Београду

Одлука о давању сагласности на Наставни план
основних студија Архитектонског факултета ........................... 3908
Одлука о давању сагласности на нове наставне планове
основних студија Електротехничког факултета ........................ 3908
Одлука о давању сагласности на Наставни план
трогодишњих студија Математичког факултета ....................... 3909
Одлука о давању сагласности на Наставни план
Факултета за физичку хемију ...................................................... 3909
Одлука о давању сагласности на измене и допуне Наставног
плана основних студија Факултета организационих наука ...... 3910
ОДЛУКЕ О ЗАДУЖБИНАМА И ФОНДОВИМА УНИВЕРЗИТЕТА
Одлука о допуни одлуке о начину и поступку давања
у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије
и станове чији је корисник Универзитет у Београду
– универзитетске задужбине и фондови..................................... 3910
Одлука о начину и поступку давања у закуп и одређивања
закупнине за пословне просторије и станове чији је
корисник Универзитет у Београду – универзитетске
задужбине и фондови .................................................................. 3912
Одлука о разрешењу и именовању чланова одбора
задужбина и фондова .................................................................. 3922
Одлука о разрешењу члана и именовању председника
Иницијативног одбора за обнову рада Фонда Јосифа и
Иване Куртовић ........................................................................... 3927
Одлука о избору председника и заменика председника Одбора Фонда
Милана Стевановића–Смедеревца и супруге Даринке............. 3927
Одлука о разрешењу члана Одбора Задужбине Влајка Калинића ... 3928
Одлука о избору председника и заменика председника
Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића ........................... 3928

Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.

3897

Одлука о давању отказа уговора о коришћењу собе
у Задужбини Љубице М. Здравковић ......................................... 3929
Одлука о одређивању закупца собе на одређено време
у Задужбини Љубице М. Здравковић ......................................... 3929
Одлука о одређивању закупца пословне просторије на неодређено
време у Задужбини Рада и Милана Вукичевића...................... 3931
Одлука о одређивању закупца пословног простора на
неодређено време у Задужбини Веселина Лучића .................... 3932
Одлука о стављању ван снаге одлуке Савета Универзитета
бр. 228/1 од 2. фебруара 2005. ..................................................... 3933
Одлука о именовању чланова комисије за спровођење поступка
прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића ................. 3934
Одлука о именовању чланова комисије за спровођење поступка
прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора
Фонда Милана Стевановића–Смедеревца и супруге
Даринке ......................................................................................... 3935
Одлука о покретању поступка против општине Стари град и
Четвртог општинског суда у Београду ....................................... 3936
Одлука о измени Правилника о раду Комитета Токио фонда........... 3937
Одлука о именовању саветника за правна питања
Комитета Токио фонда................................................................. 3937

ИСПРАВКА
Исправка Измена и допуна Статута Универзитета у Београду
објављених у “Гласнику Универзитета у Београду“
бр. 124/2005... ................................................................................ 3938

3898

Гласник Универзитета у Београду

Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.

3899

На основу члана 113. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04 и
122/05 и 124/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 30. маја
2005. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду“, број 114/02, 121/04 и 122/05 и 124/05), у члану 124, став 2.
мења се и гласи: “Суд части има тринаест чланова“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 438/4)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу члана 103. Закона о универзитету (“Службени гласник
РС“, број 21/02), Савет Универзитета, на седници одржаној 30. маја
2005. године, донео је
О Д Л У К У
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ЧЛАНОВА
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
1. На основу решења Владе Републике Србије, број 119–
1548/2005 од 17. марта 2005. године, верификује се мандат следећих
чланова Савета Универзитета из реда представника оснивача:
– др Владете Јанковића, редовног професора Филолошког
факултета и
– др Марка Бумбаширевића, ванредног професора Медицинског
факултета.
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2. На основу одлуке Наставно-научног већа Техничког факултета
у Бору од 10. марта 2005. године констатује се да је престао мандат
проф. др Недељка Магдалиновића у Савету Универзитета и верификује
се мандат
– др Витомира Милића, ванредног професора, као новог члана
Савета из реда представника Техничког факултета у Бору.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 414/4)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

***
На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05 и 124/05), Савет
Универзитета, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Разрешава се Миљана Радивојевић чланства у Организационом одбору за обележавање стоте годишњице доношења првог Закона
о универзитету, због престанка функције студента проректора.
2. Именује се Ненад Ђорђевић, студент проректор, за члана Организационог одбора за обележавање стоте годишњице доношења првог Закона о универзитету.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 1336/04)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05 и 124/05),
Савет Универзитета, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео
је
О Д Л У К У
1. Разрешава се проф. др Снежана Пантелић-Вујанић чланства у
Комисији за статутарна питања, на лични захтев.
2. Именује се др Дејан Поповић, редовни професор Електротехничког факултета, за члана Комисије за статутарна питања.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 1299/8-04)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

***
На основу члана 30. став 1. алинеја 3. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04,
122/05 и 124/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 30. маја
2005. године, даје следеће
М И Ш Љ Е Њ Е
О ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Даје се позитивно мишљење о Одлуци о измени и допуни Статута
Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“, број 160/1 од 25.
марта 2005. године.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 654/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 113. став 1. тачка 6. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ бр. 114/02, 121/04 и 122/05)
и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Центра ѕа стратешки менаџмент и стратешко планирање Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 122/05), Веће Универзитета, на седници
одржаној 11. маја 2005. године, донело је
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад
Информативног центра Универзитета у Београду, скраћено ИЦУБ-а.
Члан 2.
ИЦУБ је организациона јединица Универзитета у Београду.
Члан 3.
Задатак ИЦУБ–а је да се стара о садржини, изгледу и функционисању свих информација којима се Универзитет у Београду представља
јавности, а нарочито:
– тачности, ажурности, целовитости и изгледу презентације Универзитета на WEB site–y;
– информационом повезивању чланица Универзитета (интернет
функцији) и повезивању Универзитета са окружењем;
– развоју и функционисању специјализованих сервиса Универзитета (електронско издаваштво, дигиталне библиотеке, стандардизација
и сл.).
Члан 4.
ИЦУБ обавља своје задатке у непосредној сарадњи са Рачунарским центром Универзитета и уз његову техничку подршку.
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Члан 5.
Рад ИЦУБ–а координира директор Центра.
За директора ИЦУБ-а може бити именовано лице из реда наставника или других стручњака које има професионално искуство у области менаџмента и које се својим радом афирмисало у пословима у делокруга ИЦУБ–а.
Директора именује ректор, на две године, са могућношћу поновног именовања.
Висину надокнаде за обављање функције директора одређује ректор, у складу са општим актима којима се уређује зараде запослених на
Универзитету.
Члан 6.
Стручне и административно-техничке послове за потребе ИЦУБ–
а обавља Стручна служба Универзитета.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 30. мај 2005. године; 06 број: 930/1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 113. став 1. тачка 6. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ бр. 114/02, 121/04 и 122/05)
и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Центра ѕа стратешки менаџмент и стратешко планирање Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 124/05), Веће Универзитета, на седници
одржаној 11. маја 2005. године, донело је
П Р А В И Л Н И К
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ И СТРАТЕШКО
ПЛАНИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад
Центра за стратешки менаџмент и стратешко планирање Универзитета
у Београду, скраћено – (ЦЕСМУБ).
Члан 2.
ЦЕСМУБ је организациона јединица Универзитета у Београду,
основана ради јачања интегративне функције Универзитета и организованог проучавања стратешких питања развоја ове установе.
Члан 3.
Задатак ЦЕСМУБ-а је да ради на развоју интегративне функције
Универзитета, на нарочито на:
– развоју и унификацији методологије стратешког планирања на
Универзитету,
– унапређивању организационе структуре и њено прилагођавање
потребама савременог универзитета,
– изради студија развоја,
– организовању програма стручног усавршавања из области
управљања и управљачких процеса,
– развоју јединствених показатеља ефикасности и ефективности
чланова Универзитета,
– организовање стручних и научних скупова из делокруга Центра,
– обављању других послова у области стратешког планирања и
менаџмента, од интереса за Универзитет и његове чланове.
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Члан 4.
ЦЕСМУБ има свој простор, опрему и пословног секретара.
Члан 5.
Рад ЦЕСМУБ–а координира директор Центра.
За директора може бити именовано лице из реда наставника или
других стручњака које има професионално искуство у области менаџмента и које се својим радом афирмисало у пословима из делокруга
ЦЕСМУБ–а.
Директора именује ректор, на две године, са могућношћу поновног именовања.
Висину надокнаде за обављање функције директора одређује ректор, у складу са општим актима којима се уређује зараде запослених на
Универзитету.
Члан 6.
Директор Центра сачињава план и програм рада Центра.
Члан 7.
Стручне и административно-техничке послове за потребе ЦЕСМУБ-а обавља Стручна служба Универзитета.
Члан 8.
Средства за рад Центра обезбедиће се из делатности Центра.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 30. мај 2005. године; 06 број: 940/1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. став 3. Правилника о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број
117/03 и 122/05), и предлога Већа групације природних наука и математике број 313/IV-2 од 10. маја 2005. године, Веће Универзитета на
седници одржаној 11. маја 2005. године, донело је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА
РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
1. Разрешава се чланства у Савету Рачунарског центра Универзитета у Београду др Милан Кукрика, редовни професор Географског факултета.
2. Именује се др Стево Шеган, ванредни професор Математичког
факултета за члана Савета Рачунарског центра Универзитета у Београду.
3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. мај 2005. године; 06 број: 219/IX–8)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу чланова 4. и 5. Правилника о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду, 02 број: 793/1 од 19. јуна 2003, а на предлог
председника Савета Рачунарског центра, Веће Универзитета, на седници одржаној 14. јуна 2005. године донело је
О Д Л У К У
1. Продужава се мандат члановима Савета Рачунарског центра
Универзитета у Београду, који истиче 19. јуна 2005. године, на још две
године.
2. Чланови Савета Центра из члана 1. ове одлуке су:
проф. др Никола Бурић, Фармацеутски факултет,
проф. др Бошко Дамјановић, Пољопривредни факултет,
доц. др Драган Булатовић, Филозофски факултет,
проф. др Ненад Митић, Математички факултет,
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проф. др Стево Шеган, Математички факултет,
проф. др Јован Пузовић, Физички факултет,
проф. др Петар Петровић, Машински факултет,
проф. др Јован Ђорђевић, Електротехнички факултет,
проф. др Зоран Марјановић, Факултет организационих наука.
3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 21. јун 2005. године; 06 број: 219/X–6)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 84. став 2. Статута Универзитета у Београду
("Гласник Универзитета у Београду", број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05), Веће Универзитета, на седници одржаној 14. јуна 2005. године, донело је следећу
О Д Л У К У
1. За главног уредника “Монографије Универзитета у Београду”
именује се ректор, проф. др Дејан Поповић.
2. За главног уредника “Брошуре о Универзитету у Београду” и
“Едиције о ректорима Универзитета у Београду” именује се проф. др
Невенка Жаркић–Јоксимовић.
3. За чланове програмских савета публикација из члана 1. ове одлуке именују се чланови Организационог одбора за обележавање стоте
годишњице доношења првог Закона о универзитету.
4. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.
Датум: 21. јун 2005. године; 06 број: 219/Х–9)
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
П Р О Р Е К Т О Р
Проф. др Александар Цветановић, с. р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/6-1 од 1.
јуна 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 14. јуна
2005. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на Наставни план основних студија Архитектонског факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета
на седници од 18. маја 2005. године, под бројем 01-617/2-2.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. јун 2005. године; 06 број: 219/Х–3/2)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/6-2 од 1.
јуна 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 14. јуна
2005. године, донело је следећу
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на нове наставне планове основних студија
Електротехничког факултета за следеће одсеке: Одсек за електронику,
Одсек за енергетику, Одсек за рачунарску технику и информатику, Одсек за телекомуникације и информационе технологије, Одсек за сигнале и системе и Одсек за физичку електронику, као и нови наставни
план основних студија за Одсек за софтверско инжењерство, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 31. маја 2005.
године, под бројем 1222.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. јун 2005. године; 06 број: 219/Х–3/3)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05) и предлога Већа групације природних наука и математике број
313/IV-3 од 10. маја 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 14. јуна 2005. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на Наставни план трогодишњих основних
студија Математичког факултета, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 15. априла 2005. године, под бројем 153/1.
2. Стручни назив дипломе, у складу са предлогом Већа групације
природних наука и математике, треба да буде – Информатичар, или –
Инжењер информатике.
3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. јун 2005. године; 06 број: 219/Х–3/1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05) и предлога Већа групације природних наука и математике број
313/V-2 од 7. јуна 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 14. јуна 2005. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на Наставни план докторских студија Факултета за физичку хемију, коју је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 19. маја 2005. године, под бројем 415/1.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. јун 2005. године; 06 број: 219/Х–3/4)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05,
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/V–2 од 22.
априла 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 11. маја
2005. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на измене и допуне Наставног плана
основних студија Факултета организационих наука које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 11. априла 2005. године,
под бројем 05-01 б. 3/94.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. мај 2005. године; 06 број: 219/IX–4)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02, Савет Универзитета, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У
ЗАКУП И ОДРЕЂИВАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ
ПРОСТОРИЈЕ И СТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ – УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ
Члан 1.
У Одлуци о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови ("Гласник Универзитета у Београду", број 121/04), у члану 2, став 1, додаје се алинеја
која гласи: "– непосредном нагодбом."
Члан 2.
После члана 19. додаје се ново поглавље 3. које гласи:
"3. Поступак непосредне погодбе"

Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.

3911

Члан 19–а
Непосредном погодбом пословни и стамбени простор даје се у
закуп:
– када закупац престане да обавља своју делатност, услед болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг,
дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства);
– када закупац тражи замену права закупа већег пословног или
стамбеног простора за мањи;
– када закупац–физичко лице затражи пренос права закупа на
привредно друштво чији је оснивач или када оснивач привредног друштва, због брисања истог из регистра надлежног органа, затражи пренос права закупа са привредног друштва на оснивача, као физичко лице;
– када се на расписани оглас у поступку прикупљања понуда и
оглас о јавном надметању није пријавио ни један понуђач;
– у случајевима када Савет Универзитета процени да задужбина
или фонд има за то интерес.
Одлуку о давању у закуп пословног и стамбеног простора из става 1. овог члана доноси Савет Универзитета, на образложен предлог
Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор ће склопити уговор о закупу.
Члан 3.
У члану 31. став 1. после речи чл. 17. став 2. додају се речи: "и члана
19–а став 2."
Члан 4.
Овлашћује се Стручна служба Универзитета да припреми пречишћени текст Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања
закупнине за пословне просторије и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови (“Гласник
Универзитета у Београду“, број и 121/04).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 1293-04)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу овлашћења Савета Универзитета у Београду, са седнице одржане 30. маја 2005. године, Стручна служба Универзитета припремила је пречишћени текст Одлуке о начину и поступку давања у
закуп и одређивања закупнине за пословне просторије и станове чији је
корисник Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02 и 121/04) који
гласи:
О Д Л У К А
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И ОДРЕЂИВАЊА
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ И СТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ
КОРИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – УНИВЕРЗИТЕТСКЕ
ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се начини и поступак давања у закуп и
одређивање закупнине за пословне просторије и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови, а
којима управља Савет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Савет
Универзитета) као и случајеви и услови настављања закуподавног односа за одређене категорије закупаца.
II – ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И СТАНОВА
Члан 2.
Пословне просторије и станови могу се дати у закуп у поступку:
– прикупљања понуда, и
– јавног надметања
– непосредном погодбом.
Изузетно од става 1. овог члана, на пословном простору и становима на којима право закупа имају лица која су то право стекла пре
преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетску задужбину или фонд износ закупнине се одређује одлуком Савета, а на основу Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор
на коме је носилац права коришћења град Београд која се коригује ценом добијеном у поступку јавног оглашавања за пословни или стамбени простор на тој локацији.
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Станови на којима постоји раније стечено право трајног закупа
даваће се у закуп тим лицима под истим условима који су до преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетску задужбину или фонд постојали између закупца и Јавно стамбеног предузећа, а све у складу са Законом о становању.
Сагласност за закључење уговора о закупу стана из претходног
става, даје Савет Универзитета, а на предлог Комисије за задужбине,
фондације и фондове.
1. Поступак прикупљања понуда
Члан 3.
Поступак прикупљања понуда за упражњени пословни простор и
станове покреће се одлуком Савета Универзитета у Београду (у даљем
тексту: Савет Универзитета), а на предлог Комисије за задужбине,
фондације и фондове.
На основу одлуке из става 1. објављује се оглас о расписаном
Конкурсу у једном од дневних листова.
Члан 4.
Оглас треба да садржи:
1. Податак о пословном простору или стану који се даје у закуп
(адреса, површина са структуром пословног простора и др.),
2. Почетни износ закупнине,
3. Делатност која се може обављати у пословном простору,
4. Време на које се пословни простор или стан даје у закуп,
5. Рок за достављање понуда,
6. Шта понуда мора да садржи да би била уредна и потпуна,
7. Назначење лица која имају право учешћа,
8. Назначење да на затвореној коверти понуђач напише: “Понуда
за пословни простор – не отварај“,
9. Начин саопштавања о избору закупца и
10. Адресу Стручне службе Универзитета (у даљем тексту:
Стручна служба) на коју се упућује понуда.
Члан 5.
Понуда треба да садржи следеће елементе да би била уредна и
потпуна:
– све податке о подносиоцу понуде (тачан назив, односно име и
презиме за физичко лице, седиште, односно адреса стана и др.),
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– делатност коју понуђач у пословном простору жели да обавља,
а која квалитетом производа и услуга одговара карактеру подручја или
амбијенталне целине, висина закупнине по m2 месечно,
– изјаву о спремности улагања личних средстава или средстава
предузећа у адаптацију и опремање пословног простора или стана,
– понуду гаранције за обезбеђење намирења потраживања због
могуће штете у пословном простору или стану.
Понуда може да садржи и изјаву о спремности преузимања неизмиреног дуга из претходног закуподавног односа.
Члан 6.
Понуде се могу доставити:
– непосредно у просторијама Стручне службе, Студентски трг 1,
– препорученом пошиљком преко поште.
Уколико је понуда предата непосредно, лицу које је донело издаје
се потврда са бројем деловодног протокола под којим је понуда заведена, датум и време предаје.
Уколико је понуда стигла препорученом пошиљком, у деловодни
протокол се уписује датум, време пријема и број препоручене пошиљке.
Пријаве предате на други начин ће се сматати неуредним.
Стручна служба је дужна да води деловодни протокол у који се
уносе следећи подаци: редни број понуде, датум и време приспећа,
број препоручене пошиљке, као и друге напомене од важности за приспелу понуду.
Ако је понуда стигла у отвореном коверту, Стручна служба је
дужна да то констатује.
Благовременом понудом се сматра она која је до рока оглашеног
у огласу примљена у Стручну службу, или предата пошти као препоручена пошиљка. Остале понуде су неблаговремене.
Члан 7.
Ради спровођења поступка прикупљања понуда, Савет Универзитета формира Комисију коју чине председник и два члана.
Председник и чланови Комисије не могу да учествују у поступку
подношења понуде, као и њихови брачни другови, родитељи, уколико
живе у заједничком домаћинству и деца.
Члан 8.
Комисија из члана 7. ове Одлуке ће отворити понуде најраније
осмог дана од дана истека рока за њихово подношење.
Комисија води поступак отварања понуде.
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Пре отварања понуда Комисија констатује, на основу приспелих
понуда и увида у деловодни протокол, број приспелих понуда.
Отворене понуде појединачно се разматрају и утврђено стање се
констатује и уноси у записник који се води у току целог поступка отварања понуда, те се на основу података и доказа уз понуду утврђује најповољнији понуђач.
Члан 9.
По утврђивању најповољнијег понуђача, Комисија из члана 7. доставља записник са предлогом одлуке Савету Универзитета.
Савет Универзитета доноси коначну одлуку о избору непосредног корисника пословног простора уз претходно прибављено мишљење Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор Универзитета склопиће уговор о закупу.
Члан 10.
Критеријуми којима се Комисија руководи приликом предлагања
најповољнијег понуђача и Савет Универзитета, приликом доношења
одлуке, су следећи:
– висина понуђене закупнине,
– делатност,
– могућност–спремност улагања сопствених средстава понуђача у
адаптацију и опремање пословног простора или стана, односно спремност преузимања дуга из претходног закуподавног односа,
– бонитет понуђача.
Поред критеријума из претходног става, од утицаја на избор најповољнијег понуђача је да је подносилац понуде у фактичком поседу
пословне просторије или да је правни следбеник претходног закупца.
Комисија у сваком конкретном случају цени који ће од наведених
критеријума узети као опредељујући приликом предлагања најповољнијег понуђача.
Члан 11.
Понуде које су поднета после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и понуде које не садрже све предвиђене податке или су
подаци дати супротно објављеним условима, неће се узимати у обзир.
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2. Поступак јавног надметања

Члан 12.
Јавно надметање расписује Савет Универзитета, на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове, путем огласа у једном од
дневних листова.
Члан 13.
Оглас треба да садржи све податке из члана 4. Одлуке и друге податке које утврди Савет Универзитета.
Члан 14.
На јавном надметању могу да учествују лица која се на начин
утврђен чланом 6. Одлуке писмено пријаве до дана утврђеног огласом.
Пријава мора да садржи све податке који се огласом траже.
Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању.
Члан 15.
Јавно надметање ће се одржати и када му приступи само један
учесник под условом да прихвати почетни износ закупнине.
Уколико јавном надметању не приступи ниједан учесник или јавно надметање не успе, поступак надметања ће се поновити, а одлуку о
томе доноси Савет Универзитета.
Члан 16.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија из члана 7. Одлуке која у току целог поступка води записник, који по окончању поступка потписују председник и чланови Комисије.
Члан 17.
По окончању поступка јавног надметања Комисија разматра све
понуде и предлог одлуке о најповољнијем учеснику јавног надметања
одмах доставља Савету Универзитета.
Савет Универзитета доноси коначну одлуку о избору непосредног корисника пословног простора уз претходно прибављено мишљење Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор Универзитета склопиће уговор о закупу.
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Члан 18.
У поступку јавног надметања приоритет за добијање пословног
простора у закуп стиче учесник поступка који понуди највећи износ
закупнине.
Правило из претходног става примењиваће се и код станова у којима нема лица са раније стеченим правом закупа на неодређено време.
Члан 19.
Одлуку о давању у закуп, начину давања и расписивању огласа
доноси Савет Универзитета, а на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове.
3. Поступак непосредне погодбе
Члан 19–а.
Непосредном погодбом пословни и стамбени простор даје се у
закуп:
– када закупац престане да обавља своју делатност, услед болести, одласка у пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг,
дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства);
– када закупац тражи замену права закупа већег пословног или
стамбеног простора за мањи;
– када закупац–физичко лице затражи пренос права закупа на
привредно друштво чији је оснивач или када оснивач привредног друштва, због брисања истог из регистра надлежног органа, затражи пренос права закупа са привредног друштва на оснивача, као физичко лице;
– када се на расписани оглас у поступку прикупљања понуда и
оглас о јавном надметању није пријавио ни један понуђач;
– у случајевима када Савет Универзитета процени да задужбина
или фонд има за то интерес.
Одлуку о давању у закуп пословног и стамбеног простора из става 1. овог члана доноси Савет Универзитета, на образложен предлог
Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор ће склопити уговор о закупу.
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III – НАСТАВАК ЗАКУПНОГ ОДНОСА
Члан 20.

Сви закупци пословног простора који су са Јавним предузећем за
пословни простор склопили уговор о закупу пре преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и
фондове, а тај уговор није истекао, могу да наставе са коришћењем пословног простора под условима из ове одлуке, а износ закупнине одређује Савет Универзитета, на основу Одлуке о утврђивању закупнина за
пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд
која се коригује ценом добијеном у поступку јавног оглашавања за пословни или стамбени простор на тој локацији.
Закупци станова који су то право стекли пре преношења права
коришћења станова на Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондове, односно њихови чланови домаћинства имају права
да наставе са коришћењем стана под условима из Закона о становању.
IV – ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ
Члан 21.
Почетна висина закупнине за пословни простор и станове који се
издају у поступку прикупљања понуда, односно јавног надметања,
утврђује се на основу Одлуке о утврђивању закупнина за пословни
простор на коме је носилац права коришћења град Београд, која се може кориговати ценом добијеном у поступку јавног оглашавања за пословни или стамбени простор на тој локацији.
Месечна закупнина може се мењати у случајевима постојања инфлације преко 10% годишње.
Члан 22.
Закупнина за пословни подрумски простор обрачунава се у износу од 50% од припадајуће закупнине за пословни простор.
Закупнина за галерије чија висина не прелази 2 m износи 50% од
утврђене цене m2 пословног простора, а у случају да је висина изнад 2
m износи 75% од цене m2 пословног простора.
Члан 23.
Понуђач који коначном одлуком Савета Универзитета буде одређен за корисника пословне просторије, односно стана, у поступку прикупљања понуда, односно јавног надметања, дужан је да пре закључе-
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ња уговора о закупу уплати двоструки износ понуђене месечне закупнине.
Члан 24.
Савет Универзитета може по захтеву закупца умањити износ закупнине или ослободити закупца плаћања закупнине за одређени временски период у случајевима када закупац, на основу сагласности закуподавца, односно надлежног државног органа врши адаптацију и реконструкцију пословног простора или стана сопственим средствима, уз
подношење потребне документације.
Члан 25.
Приликом утврђивања новог износа закупнине за коришћење пословног простора или стана не закључују се анекси уговора о закупу,
већ ће закуподавац обавестити закупца о новој цени закупа у складу са
овом одлуком.
Члан 26.
Закупнина се по правилу плаћа од првог до петог дана у месецу
унапред, односно у року назначеном у фактури.
Закупнина се плаћа уплатом на рачун задужбине или фонда.
Члан 27.
У случају неблаговременог плаћања закупнине од стране закупца,
закуподавац ће обрачунавати затезну камату у складу са важећим законским прописима.
Члан 28.
У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора или стана (грејање, струја, вода, доприноси
за грађевинско земљиште и др.) те их у целини сноси закупац.
Члан 29.
Закупац је у обавези да плати и порез на промет услуга према важећим законским прописима.
V – ОТКАЗ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 30.
Одлуку о отказу уговора о закупу доноси Савет Универзитета, а
на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове.
Одлука из претходног става доноси се ако:
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1) закупац не плати заосталу закупнину и обрачунату камату ни у
року од 15 дана пошто га је Закуподавац позвао на плаћање, а позивом
на плаћање сматра се достава рачуна–опомене;
2) закупац промени намену пословног простора без писмене сагласности Савета Универзитета;
3) закупац изда пословни простор у франшизинг или пазакуп;
4) закупац врши било какве преправке или адаптацију, као и инвестиционо одржавање, без писмене сагласности Савета Универзитета;
5) закупац употребљава пословну просторију за делатност која
није утврђена уговором или запушта њено одржавање, тако да постоји
опасност штете за задужбину или фонд;
6) закупац не врши редовно текуће одржавање: фасаде, столарије,
лимарије, инсталације водовода и канализације и електроинсталација;
7) закупац не одржава и редовно чисти олуке, прилаз и тротоар уз
пословни простор;
8) закупац не предузима мере противпожарне заштите;
9) закупац не плаћа редовно осигурање за пословни простор;
10) закупац не истакне знак и логотип задужбине или фонда на
улазу у пословни простор;
11) закупац не подмири трошкове комуналних и јавних предузећа
који оптерећују пословни простор, трошкове за коришћење грађевинског земљишта и порез на закуп пословног простора и др. према достављеним рачунима комуналних и других организација, односно на
основу решења надлежног органа управе јавних прихода, као и трошкове заједничких делова зграде у којој се налази пословни простор, у
року од 3 месеца узастопно;
12) закупац пословне просторије користи на начин којим узнемирава друге кориснике пословног простора или станаре у истој, или суседним зградама (бука, дим и сл.);
13) надлежни орган донесе решење о рушењу зграде у којој се
налази пословни простор;
14) закупац не користи пословни простор дуже од 60 дана, без
писмене сагласности Савета Универзитета.
Уговор о закупу пословног простора свака уговорна страна може
отказати, независно од разлога из претходног става.
Отказни рок износи 30 дана од дана пријема отказа.
На одлуку Савета Универзитета о отказу уговора о закупу затражиће се сагласност Републичке дирекције за имовину, сходно одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије.
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VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
На одлуку из члана 9. став 2, члана 17. став 2 и члана 19а. став 2.
Савет Универзитета ће затражити сагласност Републичке дирекције за
имовину РС, сходно чл. 8 и 8а. Закона о средствима у својини Републике Србије.
По добијању сагласности из става 1. овог члана ректор Универзитета ће закључити уговор о закупу пословног, односно стамбеног простора.
Члан 32.
Измене и допуне ове одлуке врше се на начин и у поступку предвиђеним за њено доношење.
Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину
и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије и станове чији су носиоци права коришћења задужбине и фондови којима управља Задужбински савет Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 111/02).
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 1. јун 2005. године; 02 број: 1293/2-04)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗАДУЖБИНА И ФОНДОВА
I – РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА СЛЕДЕЋИ
ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗАДУЖБИНА И ФОНДОВА:
1. Чланови Одбора Задужбине Веселина Лучића:
– проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет
– проф. др Радош Љушић, Филозофски факултет
– проф. др Жарко Требјешанин, Дефектолошки факултет
– проф. др Зоран Каделбург, Математички факултет
– проф. др Весна Мишковић-Станковић, ТМФ
2. Чланови Одбора Задужбине Ђоке Влајковића:
– проф. др Милован Величковић, Пољопривредни факултет
– мр Слободан Срећковић, директор “Информатике“
– проф. др Бранислава Миљковић, Фармацеутски факултет
– проф. др Драгомир Крпић, Физички факултет
– проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
3. Чланови Одбора Задужбине Миливоја Јовановић и Луке Ћеловића:
– проф. др Иван Јуранић, проректор
– проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет
– проф. др Бранислав Пелевић, Економски факултет
– проф. др Мирко Цвијан, Биолошки Факултет
– проф. др Нађа Куртовић-Фолић, Архитектонски факултет
4. Чланови Одбора Задужбине Рада и Милана Вукићевића:
– проф. др Рубен Хан, Медицински Факултет
– дипл. Правник Ана Младеновић, Медицински факултет
– др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања
– проф. др Небојша Радуновић, Медицински факултет
– проф. др Горан Белојевић, Медицински факултет
5. Чланови Одбора Задужбине Светозара Видаковића и Жене Магдалене:
– доц. др Милорад Видовић, Саобраћајни факултет;
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– проф. др Милорад Јеремић, Факултет за физичку хемију
– проф. др Весна Логар-Похарц, РГФ
– студент Данијела Богићевић, Саобраћајни факултет
– студент Горан Богуновић, Факултет политичких наука
6. Чланови Одбора Задужбине Глише и Марије Ракић:
– проф. др Миодраг Поповић, Електротехнички факултет
– проф. др Ђорђе Вуксановић, Грађевински факултет
– проф. др Слободан Крчевинац, ФОН
– студент Огњен Пантелић, ФОН
– студент Владимир Радуновић, Електротехнички факултет
7. Чланови Одбора Задужбине Гашић др Живана:
– проф. др Боривоје Лазић, Електротехнички факултет
– проф. др Љубиша Тописировић, Биолошки факултет
– проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет
– студент Милица Васиљевић, Учитељски факултет
– студент Зоран Јовановић, Медицински факултет
8. Чланови Одбора Задужбине Луке Ћеловића-Требињца:
– проф. др Богдан Ђуричић, проректор
– проф. др Драган Караџић, Шумарски факултет
– проф. др Бранко Маричић, Економски факултет
– проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет
– проф. др Милутин Чупић, ФОН
9. Чланови Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића:
– проф. др Иван Јуранић, проректор
– др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања
– проф. др Зоран Иванковић, Стоматолошки факултет
– проф. др Драган Белоица, Стоматолошки факултет
– проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет
10. Чланови Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић:
– проф. др Милан Ракочевић, Архитектонски факултет
– проф. др Даница Поповић, Економски факултет
– проф. др Мирољуб Јевтић, Математички факултет
– студент Милица Гаковић, Биолошки факултет
– студент Боро Мердовић, Дефектолошки факултет
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11. Чланови Одбора Задужбине Влајка Калинића:
– проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет
– студент Милош Миловановић, Економски факултет
– студент Немања Николић, Правни факултет
12. Чланови Одбора Фонда Милана Стевановића-Смедеревца и супруге
Даринке:
– проф. др Иван Јуранић, проректор
– проф. др Милутин Чупић, ФОН
– проф. др Милић Миловановић, Економски факултет
– студент Иван Ракоњац, Машински факултет
– студент Дарко Остојић, Пољопривредни факултет
13. Чланови Одбора Фонда Олге и Милана Панића:
– проф. др Весна Кунтић, Фармацеутски факултет
– доц. др Александра Топић, Фармацеутски факултет
– доц. др Славица Ражић, Фармацеутски факултет
– академик Владимир Костић, Медицински факултет
– проф. др Раде Марковић, Хемијски факултет
Именовани чланови разрешавају се са даном 25. 05.2005. године.
II – ИМЕНУЈУ СЕ СЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ОДБОРА:
1. Задужбине Веселина Лучића:
– проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет
– проф. др Воја Јелић, Филозофски факултет
– проф. др Жарко Требјешанин, Дефектолошки факултет
– проф. др Зоран Каделбург, Математички факултет
– проф. др Весна Мишковић-Станковић, ТМФ
2. Задужбине Ђоке Влајковића:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Милован Величковић, Пољопривредни факултет
– проф. др Бранислава Миљковић, Фармацеутски факултет
– проф. др Драгомир Крпић, Физички факултет
– проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
3. Задужбине Миливоја Јовановић и Луке Ћеловића:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет
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– проф. др Бранислав Пелевић, Економски факултет
– проф. др Мирко Цвијан, Биолошки факултет
– проф. др Нађа Куртовић-Фолић, Архитектонски факултет
4. Задужбине Рада и Милана Вукићевића:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Тања Љубеновић, Медицински факултет
– дипл. правник Ана Младеновић, Медицински факултет
– проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања
– проф. др Небојша Радуновић, Медицински факултет
5. Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене:
– проф. др Милун Крстић, Шумарски факултет
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Љубомир Поповић, Филолошки факултет
– проф. др Вук Милатовић, Учитељски факултет
– студент Срећко Шекељић, Филозофски Факултет
6. Задужбине Глише и Марије Ракић:
– проф. др Дејан Раковић, Електротехнички факултет
– проф. др Миодраг Јовановић, Грађевински факултет
– проф. др Александра Костић, РГФ
– студент Александар Адашевић, Електротехнички факултет
– студент Душко Париповић, Технолошко-Металуршки факултет
7. Задужбине Гашић др Живана:
– проф. др Љубиша Тописировић, проректор
– проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет
– проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет
– студент Мирјана Хрваћанин, Биолошки факултет
– студент Милан Платанић, Грађевински факултет
8. Задужбине Луке Ћеловића–Требињца:
– проф. др Добрила Шкатарић, Машински факултет
– проф. др Петар Тодоровић, Шумарски факултет
– проф. др Бранко Маричић, Економски факултет
– проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет
– проф. др Весна Милићевић, ФОН
9. Задужбине Драгољуба Маринковића:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
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– проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпи-

тања
– проф. др Зоран Иванковић, Стоматолошки факултет
– проф. др Драган Белоица, Стоматолошки факултет
– проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет
10. Задужбине Љубице М. Здравковић:
– проф. др Добрила Шкатарић, Машински факултет
– проф. др Даница Поповић, Економски факултет
– проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– студент Љупка Арсова, Биолошки факултет
11. Задужбине Влајка Калинића:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет
– проф. др Драгана Цветковић, Биолошки факултет
– студент Никола Будимир, Машински факултет
– студент Милош Витошевић, Математички факултет
12. Фонда Милана Стевановића-Смедеревца и супруге Даринке:
– проф. др Александар Цветановић, проректор
– проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет
– проф. др Милић Миловановић, Економски факултет
– студент Милица Поповић, Правни факултет
– студент Немања Драгићевић, ФОН
13. Фонда Олге и Милана Панића:
– проф. др Владимир Костић, Медицински факултет
– проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет
– проф. др Татијана Јовановић, Фармацеутски факултет
– проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет
– проф. др Весна Никетић, Хемијски факултет
2. Ову Одлуку Објавити У “Гласнику Универзитета У Београду“.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 659/2-03)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/02), Савет Универзитета у Београду,
на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Разрешава се проф. др Иван Јуранић чланства у Иницијативном
одбору за обнову рада Фонда Јосифа и Иване Куртовић.
2. Именује се проф. др Александар Цветановић, проректор за финансије, за председника Иницијативног одбора за обнову рада Фонда
Јосифа и Иване Куртовић.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 289/2-04)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу члана 94. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02), а на предлог чланова Одбора
Фонда Милана Стевановића –Смедеревца и супруге Даринке, доносим
О Д Л У К У
1. Именује се др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета за председника Одбора Фонда Милана Стевановића –
Смедеревца и супруге Даринке.
2. Именује се др Милић Миловановић, редовни професор Економског факултета за заменика председника Одбора Фонда Милана
Стевановића–Смедеревца и супруге Даринке.
(Датум: 3. јун 2005. године; 03 број:1074/1)
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05 и 124/05), Савет
Универзитета, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Разрешава се проф. др Снежана Пантелић-Вујанић чланства у
Одбору Задужбине Влајка Калинића, на лични захтев.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 30. мај 2005. године; 02 број: 805/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу члана 94. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02), а на предлог чланова Одбора
Задужбине Драгољуба Маринковића, доносим
О Д Л У К У
1. Именује се проф. др Александар Цветановић, проректор Универзитета за председника Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића.
2. Именује се др Дарко Митровић, доцент Факултета спорта и физичког васпитања за заменика председника Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића.
(Датум: 6. јун 2005. године; 03 број: 1075/1)
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду “, бр. 114/02) и члана 35. Закона о становању,
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја 2005.
године, донео је
О Д Л У К У
Даје се отказ Уговора о коришћењу собе бр. 27/75. закљученог 9.
јула 1975. године између Љубомира Пајића и правног претходника Задужбине Љубице М. Здравковић, Градског стамбеног предузећа.
О б р а з л о ж е њ е
Због некоришћења собе прве десно у дворишној згради десно у
ул. Синђелићева бр. 26 у Задужбини Љубице М. Здравковић, површине
9 m2, од стране закупца Љубомира Пајића, дужи низ година услед чега
је дошло до урушавања крова и бочног зида и пропасти собе, то је донета одлука као у диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 991/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду “, бр. 114/02), а на предлог Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић бр. 170/1-05 од 22. априла 2005. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Одређује се за закупца на одређено време до 31. децембра
2005. године собе површине 9 m2, прве десно, у дворишној згради десно, у Београду, у ул. Синђелићева бр. 26, постојећој на кат. парц. бр.
738, уписаној у ЗКУЛ бр. 768, КО Врачар, Драгослав Митић, из Београда, ул. Синђелићева бр. 26, по цени од 4.000,00 динара.
2. Именовани ће собу користити са члановима свог породичног
домаћинства, супругом Славицом Митић, ћерком Данијелом Митић и
сином Дејаном Митићем.
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3. Права и обавезе почињу да теку од 1. јуна 2005. године и регулисаће се Уговором о закупу стана на одређено време који ће закључити ректор Универзитета по прибављању сагласности на ову одлуку од
стране Републичке дирекције за имовину РС.
4. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове Одлуке.
О б р а з л о ж е њ е
Одлуком Савета Универзитета бр. 117/3-04 од 23. децембра
2004. године, Драгослав Митић, из Београда, улица Синђелићева бр.
26, добио је на коришћење собу другу десно у дворишној згради десно,
на одређено време до 31. децембра 2005. године. Дана 27. јануара 2005.
године Драгослав Митић обратио се Одбору Задужбине Љубице М.
Здравковић захтевом за давање сагласности за проширење коришћења
стамбеног простора на собу површине 9 m2, прве десно у дворишној
згради десно, у Београду, у ул. Синђелићева бр. 26.
Одбор Задужбине Љубице М. Здравковић на седници одржаној
22. априла 2005. године разматрао је захтев Драгослава Митића и
предложио Савету Универзитета да се именовани одреди за закупца
предметног простора на одређено време до 31. децембра 2005. године
за месечни закуп у износу од 4.000,00 динара, почев од 1. јуна 2005.
године.
Како се ради о дворишној соби која је предвиђена за давање у
закуп ради прибављања средстава за рад Задужбине Љубице М. Здравковић, а претходни закупац Љубомир Пајић, дужи низ година не користи предметну собу услед чега је дошло до урушавања крова и левог
бочног зида до собе коју користи Драгослав Митић, Савет Универзитета сматра да Драгославa Митићa, из Београда, ул. Синђелићева бр. 26,
треба одредити за закупца на одређено време предметне собе, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 170/2-05)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу чл. 113 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/02), а на предлог Комисије за спровођење поступка отварања понуда за давање у закуп пословног простора бр. 234/6 од 21. маја 2005. године, Савет Универзитета на седници одржаној 30. маја 2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Одређује се за закупца на неодређено време пословне просторије површине 18 m2, у Београду, у ул. Ресавска бр. 9, која се налази у
дворишту зграде Задужбине Рада и Милана Вукичевића, постојеће на
кат. парцели бр. 4980, уписане у ЗКУЛ бр. 141 КО Врачар, Предузеће
“Мулти форма“ д.о.о, са седиштем у Београду, у ул. Ресавска бр. 9-б,
власника Азира Махмутија, по цени од 410,00 динара по m2, ради обављања туристичке делатности.
2. Уговор о закупу пословног простора из тачке 1 ове одлуке закључиће ректор Универзитета по прибављању сагласности на ову одлуку од стране Републичке дирекције за имовину.
3. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове одлуке.
О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Београду је расписао оглас за издавање у закуп пословне просторије површине 18 m2, у Београду, у ул. Ресавска бр. 9,
која се налази у дворишту зграде Задужбине Рада и Милана Вукичевића, постојеће на кат. парцели бр. 4980, уписане у ЗКУЛ бр. 141 КО
Врачар.
Оглас ради давања у закуп објављен је у дневном листу “Политика“ дана 4. марта 2005. године.
По протеку рока за подношење понуда и по спроведеном поступку отварања понуда Комисија за спровођење поступка отварања понуда за давање у закуп пословног простора је констатовала да је на Оглас
приспела једна понуда, и то Предузећа “Мулти форма“ д.о.о, са седиштем у Београду, ул. Ресавска бр. 9-б, власника Азира Махмутија
Комисија је предложила да се Предузеће “Мулти форма“ д.о.о, из
Београда, као једини учесник Огласа одреди за закупца предметног
простора, с обзиром да су понудили 410,00 динара по метру квадратном, а цена задовољава јер је већа од почетног износа закупнине која је
оглашена приликом оглашавања Конкурса у листу “Политика“.
Савет Универзитета, ценећи чињенице које су битне за одлучивање сматра да Предузеће “Мулти форма“ д.о.о, са седиштем у Београду, у ул. Ресавска бр. 9–б, власника Азира Махмутија, треба одредити
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за закупца предметног пословног простора, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 234/7)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/02), а на предлог Одбора Задужбине
Веселина Лучића, Савет Универзитета на седници одржаној 30. маја
2005. године, донео је
О Д Л У К У
1. Одређује се за закупца на неодређено време пословног простора површине 40 m2, у Београду, у ул. Ђуре Ђаковића бр. 30, који се налази у згради Задужбине Веселина Лучића постојеће на кат. парцели
бр. 1441, уписане у ЗКУЛ бр. 431 КО Стари град, АД за трговину “Вишњица дућани“, са седиштем у Београду, у ул. Кнегиње Зорке бр. 77,
по цени од 610,00 динара по m2, за обављање пословне делатности, и
то: продавница прехрамбене робе.
2. Уговор о закупу пословног простора из тачке 1. ове одлуке закључиће ректор Универзитета по прибављању сагласности на ову одлуку од стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
3. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове одлуке.
О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Београду је расписао оглас за издавање у закуп пословног простора површине 40 m2, у Београду, у ул. Ђуре Ђаковића бр.
30, који се налази у згради Задужбине Веселина Лучића, постојеће на
кат. парцели бр. 1441, уписане у ЗКУЛ бр. 431 КО Стари град. Оглас
ради давања у закуп објављен је у дневном листу “Политика“ дана 1.
априла 2005. године.
По протеку рока за подношење понуда Комисија за спровођење
поступка отварања понуда за давање у закуп пословног простора је
констатовала да на Оглас није приспела ни једна понуда.
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Дана 18. маја 2005. године АД за трговину “Вишњица дућани“
је доставило понуду за предметни пословни простор у коме би отворили продавницу прехрамбене робе, и понудило месечну закупнину у износу од 610,00 динара по m2.
Савет Универзитета, у складу са чланом 19а Одлуке о начину и
поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови, ценећи чињенице које су битне за одлучивање, сматра да АД за трговину “Вишњица дућани“ са седиштем у Београду, у ул. Кнегиње Зорке бр. 77, треба одредити за закупца предметног пословног простора, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 234/7)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду “, бр.114/02), а на предлог Одбора Задужбине
Драгољуба Маринковића бр. 147/3 од 08. априла 2005. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја 2005. године,
донео је
О Д Л У К У
1. Ставља се ван снаге Одлука Саветa Универзитета број 228/1 од
2. фебруара 2005. године, којом се закупцу Угоститељском предузећу
“Мадера“, Београд, Светозара Марковића бр. 50, отказује Уговор о закупу пословних просторија број 550/1, од 11. маја 2000. године, закљученог између Задужбине Драгољуба Маринковића, као закуподавца и
Угоститељског предузећа “Мадера“, као закупца, за пословне просторије у згради Задужбине у Београду, у улици краља Александра број
26, површине 70,29 m2.
2. Са УП “Мадера“ закључити анекс уговора о закупу пословних
просторија којим ће се регулисати новонастала међусобна права и обавезе.
3. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове одлуке.
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О б р а з л о ж е њ е

Задужбини Драгољуба Маринковића обратило се Угоститељско
предузеће “Мадера“, са молбом да се стави ван снаге Одлука Саветa
Универзитета број 228/1 од 2. фебруара 2005. године о отказу Уговора
о закупу пословних просторија број 550/1, од 11. маја 2000. године.
У молби је истакнуто да није прекршен члан 11. став 2. предметног Уговора о закупу, као и да је, у циљу комплетирања угоститељске
услуге, извршена допуна исте, а што би се регулисало анексом уговора.
Испитивањем свих околности, а како би се спречио настанак
трошкова дуготрајног судског поступка којом приликом би Задужбина
Драгољуба Маринковића остала без средстава да испуни усвојени финансијски план као и да, у складу са циљевима Задужбине, реализује
потписане уговоре о стипендирању студената, то је Савет Универзитета донео Одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 228/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02) и чл. 7. Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије
и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске
задужбине и фондови (“Гласник Универзитета у Београду“, број
121/04), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја
2005. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
За поступак прикупљања и отварања понуда за давање у закуп
пословног простора површине 59 m2 зграде универзитетске Задужбине
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, у ул. Кнеза Милоша бр. 2,
именује се Комисија у следећем саставу:
– проф. др Александар Цветановић, проректор, председник Комисије,
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– проф. др Бранислав Пелевић, члан Одбора Задужбине, члан Комисије,
– дипл. инж. арх. Јасмина Кабадаја, руководилац Сектора за имовину и задужбине Универзитета, члан Комисије.
По утврђивању најповољнијег понуђача, Комисија ће доставити
извештај са предлогом одлуке о избору закупца пословног простора.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 990/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02) и чл. 7. Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије
и станове чији је корисник Универзитет у Београду – универзитетске
задужбине и фондови (“Гласник Универзитета у Београду“, број
121/04), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. маја
2005. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
За поступак прикупљања и отварања понуда за давање у закуп
пословног простора 152 m2 на првом спрату зграде универзитетског
Фонда Милана Стевановића–Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, ул. Теразије бр. 39, именује се Комисија у следећем саставу:
– проф. др Александар Цветановић, проректор, председник Комисије,
– проф. др Милић Миловановић, председник Одбора Фонда, члан
Комисије,
– дипл. инж. арх. Јасмина Кабадаја, руководилац Сектора за имовину и задужбине Универзитета, члан Комисије.
По утврђивању најповољнијег понуђача, Комисија ће доставити
извештај са предлогом одлуке о избору закупца пословног простора.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 989/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу чл. 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду “, бр. 114/02), а на предлог Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића бр. 835/2 од 21. октобра
2004. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30.
маја 2005. године, донео је следећу
О Д Л У К У
1. Покренути поступак против општине Стари град и Првог општинског суда у Београду због неовлашћеног располагања станом бр.
18, површине 59 m2 на V спрату зграде Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у ул. Андрићев венац бр. 12 у Београду.
2. Покренути поступак судског исељења Снежане Ђокановић из
стана бр. 18, на V спрату зграде Задужбине у ул. Андрићев венац бр.
12.
3. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове Одлуке.
Образложење
Закључком Извршног одбора СО Стари град у Београду IV-03
број: 360-17/2000 од 3. фебруара 2000. године стан број 18 на V спрату
зграде у ул. Андрићев венац бр. 12 у Београду, површине 59 m2, пренет
је Првом општинском суду у Београду са правом једног давања у закуп, а ради решавања стамбеног питања судије Снежане Ђокановић.
На основу Закључка Извршног одбора општине Стари град, Први
општински суд је Снежани Ђукановић наведени стан доделио у закуп
на неодређено време.
Јавно предузеће за стамбене услуге у Београду – Одељење Стари
град одбило је да са Снежаном Ђокановић закључи уговор о закупу
стана, па је Први општински суд у Београду, дана 13. априла 2000. године, донео решење које замењује уговор о закупу стана Снежани Ђокановић.
Како је Министарство културе РС дана 24. јула 1995. године донело Решење о обнављању рада Задужбине, то општина Стари град није имала право располагања имовином Задужбине, па је одлучено као у
диспозитиву.
(Датум: 30. мај 2005. године; 03 број: 853/3-05)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

Година XLIII, број 125, 22. јун 2005.
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Комитет Токио фонда на седници одржаној 11. маја 2005. године
донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИТЕТА ТОКИО ФОНДА
Члан 1.
У члану 14, став 1.6. Правилника о раду Комитета Токио фонда
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 101/98) старосна граница од
26 година мења се и износи 28 година, тако да став 1.6. гласи: "да нису
старији од 28 година у тренутку закључења конкурса."
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 11. мај 2005. године; 05 број: 779/3)
П Р Е Д С Е Д Н И К
КОМИТЕТА ТОКИО ФОНДА
П Р О Р Е К Т О Р
Проф. др Љубиша Тописировић с. р.
***
На основу члана 5. тава 2, Правилника о раду Комитета Токио
фонда (“Гласник Универзитета у Београду“, број 101/98), Комитет Токио фонда на седници одржаној 11. маја 2005. године донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ПРАВНА ПИТАЊА
КОМИТЕТА ТОКИО ФОНДА
1. Именује се мр Милена Милутиновић, асистент Правног факултета Универзитета у Београду, за саветника за правна питања Комитета
Токио фонда Универзитета у Београду.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 11. мај 2005. године; 05 број: 779/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
КОМИТЕТА ТОКИО ФОНДА
П Р О Р Е К Т О Р
Проф. др Љубиша Тописировић с. р.
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По сравњивању са изворним текстом, утврђено је да се у Изменама и допунама Статута Универзитета у Београду, број 438/2 од 10. марта 2005. године, објављеном у “Гласнику Универзитета у Београду“,
број 124/05, поткрала грешка, па се, сходно члану 9. Закона о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању “Службеног гласника Републике Србије“, даје
И С П Р А В К А
ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
У Изменама и допунама Статута Универзитета у Београду, број
438/2 од 10. марта 2005. године (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 124/05), у члану 4. став 2. се брише.
Ова исправка објавиће се на седницама Већа Универзитета и Савета Универзитета, као и у “Гласнику Универзитета у Београду“.
О б р а з л о ж е њ е :
Статут Универзитета у Београду, у делу који се односи на процедуру пријема института у састав Универзитета, садржавао је у члану
24. став 2. који је гласио:
“Веће Универзитета, већином гласова укупног броја својих чланова, утврђује предлог и доставља га Савету Универзитета ради доношења одлуке“.
У Изменама и допунама Статута Универзитета у Београду, број
438/2 од 10. марта 2005. године (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 124/05), став 2. је грешком брисан, па се овом исправком отклања
учињени пропуст.
(Датум: 11. мај 2005. године; 02 број: 438/3)
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

