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На основу члана 18. став 2. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета” број 131/06) и предлога Сената Универзитета
од 23.05.2007. године, Савет Универзитета, на седници одржаној
29.05.2007. године, доноси
ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА
СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ
Члан 1.
Оснива се Универзитетски центар за студенте са хендикепом.
Члан 2.
Оснивач Центра из члана 1. ове одлуке је Универзитет у
Београду.
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус
правног лица.
Седиште Центра је у просторијама Универзитетске библиотеке у
Београду, Булевар краља Александра број 71.
Члан 3.
Назив Центра из члана 1. ове одлуке је: “Универзитетски центар
за студенате са хендикепом” (у даљем тексту: Центар).
Члан 4.
Oсновни задатак Центра је пружање подршке студентима
са хендикепом како би имали једнаке могућности за квалитетно
образовање, а нарочито:
– развој и унапређење услова студирања студената са
хендикепом;
– подршка за читање, скенирање и пребацивање уџбеника у
аудио и електронски облик за студенте са хендикепом;
– подршка у процесу превођења наставе на гестовни језик;
– пружање информација студентима са хендикепом о условима
студирања и начинима подршке на факултетима, у процесу избора
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факултета, као и о могућностима запошљавања након завршетка
студија;
– организовање семинара и трибина и појављивање у медијима у
циљу мотивисања студената са хендикепом за упис на факултете, као
и подизање нивоа свести јавности у Србији по питањима положаја
особа са хендикепом;
– сарадња са релевантним институцијама у циљу побољшања
положаја студената са хендикепом и
– обављање и других послова за потребе студената са
хендикепом.
Члан 5.
Рад Центра финансира се из средстава Универзитета, у складу
са одлуком надлежног органа, као и из котизација, донација, поклона
и сл.
Члан 6.
Унутрашња организација Центра, начин рада и руковођења, као
и начин обављања стручних, административних и техничких послова,
уређује се правилником који доноси Сенат.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 29. 05. 2007. године; Број: 612-255/4-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чланa 18. ст. 1. тач. 6. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06), Савет Универзитете
у Београду, на предлог Сената Универзитета од 8.12.2006. године, на
седници одржаној 29.05. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ
ЦЕНТРА ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
1. Даје се сагласност за закључење Уговора о измени и допуни
Уговора о оснивању Центра за науку и технолошки развој, у циљу
усаглашавања са Законом о привредним друштвима, ради измене
члана 9. Уговора, а која се односи на конверзију новчаног дела
основног капитала друштва, према потврди Удружења банака Србије
о прерачуну основног капитала УСД долара у Евре.
2. Овлашћује се ректор Универзитета у Београду да потпише
Уговор о измени и допуни Уговора о оснивању Центра за науку и
технолошки развој.
3. Обавезује се Стручна служба Универзитета да са представником
Фонда за развој Републике Србије из Београда, ул. Кнез Михајлова
14, као оснивачем са већинским уделом, припреми текст Уговора
о изменама и допунама Уговора о оснивању Центра за науку и
технолошки развој.
Образложење
Универзитет у Београду, Београд, Студентски трг 1 и Фонд за
развој Републике Србије, Београд, Кнез Михајлова 14, закључили су 22.
марта 1999. године, Уговор о оснивању Центра за науку и технолошки
развој, у циљу оснивања друштва са ограниченом одговорношћу
(Д.О.О.) које ће пословати под фирмом: Центар за науку и технолошки
развој, Београд, скраћени назив. “ЦЕНТЕР, Д.О.О., са седиштем
Обилићев венац 26 у Београду.
У члану 9. поменутог Уговора бр. 349/1 од 22.03.1999. године
новчани део основног капитала износи 1.000.000 динара, а удео
Универзитета у Београду износи 50.000 динара.
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Одредбама члана 452. став 2. Закона о привредним друштвима
(“Сл. Гласник РС’’, бр. 125/2004-даље: Закон) прописано је да су
сва привредна друштва, предузетници и други облици повезивања
и организовања за обављање привредне делатности дужни да своје
опште акте и оснивачке уговоре ускладе са одредбама Закона у року
од две године од дана ступања Закона на снагу, односно најкасније до
30.11.2006. године.
Обзиром на наведену императивну Законску одредбу, Савет
Универзитета у Београду донео је одлуку као у диспозитиву, с тим да се
остали обавезни елементи оснивачког акта Д.О.О. усагласе накнадно.
(Датум: 29. 05. 2007. године; Број: 612-1226/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 5. став 2. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 131/06), Савет Универзитета
у Београду, на предлог Сената Универзитета од 14.03.2007. године, на
седници одржаној 29.05.2007. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗГЛЕДУ ГРБА,
ЗАСТАВЕ И ПЕЧАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
1. У Одлуци о изгледу грба, заставе и печата Универзитета у
Београду, број 612-2530/1 од 05.12.2006. године, у тачки 4. реч “два”
замењује се речју “три”, а у алинеји 1. брише се зарез иза заграде и
речи: “који се користи и као суви жиг” и додаје се нова алинеја 1. која
гласи:
“– печат, који се користи и као суви жиг: округлог облика у
чијој је средини грб Републике Србије и текст који се исписује на
српском језику, ћириличним писмом, у концентричним круговима
око грба Републике Србије: у спољном кругу исписује се назив
Републике Србије, у следећем унутрашњем кругу исписује се назив
Универзитета у Београду, а у дну печата исписује се назив седишта
Универзитета-Београд;”
Досадашње алинеје 1. и 2. постају алинеје 2. и 3.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 29. 05. 2007. године; Број: 612-2530/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на
предлог запослених у Универзитетској библиотеци од 05.04.2007.
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
29.05.2007. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора
Универзитетске библиотеке из реда запослених у Библиотеци, због
истека мандата:
1. Мирка Влајковић, виши библиотекар
2. Марија Баћевић, виши библиотекар.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске
библиотеке из реда запослених у Библиотеци:
1. Цвета Костов, виши библиотекар
2. Драгана Михајловић, виши библиотекар.
(Датум: 29. 05. 2007. године; Број: 612-1187/2-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члан 39. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), Савет Универзитета, на
седници одржаној 29.05.2007. године, донео је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 170 ГОДИНА ВИСОКОГ ШКОЛСТВА
У СРБИЈИ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за обележавање 170 година
високог школства у Србији, у саставу:
1. Проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета
2. Проф. др Неда Бокан, проректор Универзитета
3. Проф. др Бранко Медојевић, проректор Универзитета
4. Проф. др Александар Седмак, проректор Универзитета
5. Проф. др Душан Теодоровић, проректор Универзитета
6. Проф. др Живан Лазовић, председник Савета Универзитета
7. Проф. др Дејан Поповић, Правни факултет
8. Проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета
9. Проф. др Ђорђе Вуксановић, декан Грађевинског факултета
10. Проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, декан Факултета
организационих наука
11. Проф. др Марко Бацковић, декан Економског факултета
12. Проф. др Богдан Ђуричић, декан Медицинског факултета
13. Проф. др Милан Подунавац, декан Факултета политичких
наука
14. Проф. др Александар Костић, декан Филозофског факултета
15. Проф. др Гордана Цвијић, декан Биолошког факултета
16. Проф. др Иринеј Буловић, декан Православног богословског
факултета
17. Проф. др Небојша Ралевић, декан Пољопривредног
факултета
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18. Проф. др Драгослав Стаменковић, декан Стоматолошког
факултета
19. Др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику
20. Студент проректор
21. Председник Студентског парламента Универзитета.
II
За секретара Организационог одбора именује се Љубица
Стаменковић, стручни сарадник у Стручној служби Универзитета.
(Датум: 29. 05. 2007. године; Број: 612-1267/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), члана 8. Правилника о додели
почасног доктората Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 119/04) и предлога Сената Универзитета у Београду
oд 23. маја 2007. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 29. маја 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др ФЕЛИКСУ УНГЕРУ, директору Универзитетске клинике за
кардиохирургију Парацелзус Универзитета у Салцбургу, Eвропског
института за срце и Европског института за медицину и председнику
Европске академије наука и уметности.
за укупна научна достигнућа, а посебно за допринос у области
иновативних истраживања у кардиохирургији
Образложење
Медицински факултет доставио је Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктортата др Феликсу Унгеру, директору Универзитетске
клинике за кардиохирургију Парацелзус Универзитета у Салцбургу,
Eвропског института за срце и Европског института за медицину и
председнику Европске академије наука и уметности. У образложењу
иницијативе наводи се да је др Феликс Унгер угледан научник који
је својим укупним достигнућима, а посебно резултатима савремених
и иновативних истраживања у кардиохирургији нарочито заслужан
за напредак науке у овој области. Посебно се истиче његов научни
интерес за могућности примене вештачког срца и потпомогнуте
циркулације. У оквиру студија под његовим руководством, од 1977.
године извршене су 22 клиничке имплантације, од чега 20 уградњи
уређаја за помагање рада леве коморе и два тотална вештачка срца,
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а марта 1986. године извршена је и прва уградња потпуно вештачког
срца у Европи. Од 1990 године је директор Eвропског института за
срце и Европског института за медицину.
Професор Унгер је аутор и коаутор у 12 књига, 33 чланка у
књигама и преко 200 других публикација. За свој рад добио је више
од 10 престижних националних и међународних признања. Осим
тога, председник је Европске академије наука и уметности од 1990.
године, која окупља преко 1000 академика из преко 50 земаља, међу
којима и из наше земље. Треба, такође, истаћи значајне иницијативе
професора Унгера у подстицању међународне мобилности експерата
из наше земље под покровитељством Европске академије. 2000. године
професор Унгер је изабран за иностраног члана САНУ. Такође је члан
националних академија Немачке, Летоније, Словеније, Словачке, као
и Светске академије наука и уметности. Професору Унгеру је додељен
почасни докторат универзитета у Будимпешти, Темишвару, Токију,
Марибору и Риги.
На основу образложене иницијативе Медицинског факултета
и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат је утврдио
предлог Савету Универзитета у Београду, који је донео одлуку као у
диспозитиву.
(Датум: 04. 06. 2007. године; Број: 21/3–848/2)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 18. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06), Сенат Универзитета,
на седници одржаној 25.04.2007. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О РАДУ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о раду Рачунарског центра Универзитета
у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду” број: 117/03 и
122/05), у целом тексту Правилника, реч: ”Веће” замењује се речју:
“Сенат”.
Члан 2.
У члану 8. овог Правилника, став 4. мења се и гласи: “Директор
Центра именује се на три године, са могућношћу једног реизбора”.
Члан 3.
У члану 10. Правилника, став 3. мења се и гласи: “Заменик
директора Центра именује се на три године, са могућношћу једног
реизбора”.
Члан 4.
После члана 10. Правилника додаје се члан 10а који гласи: “Број
мандата директора Центра и заменика директора Центра рачуна се тако
што се не узимају у обзир именовања обављена по одредбама Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број:
114/02), који су важили до ступања на снагу Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06)”.
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Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 25. 04. 2007. године; Број:150-20/10-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-150/30-5/4 од 19. априла 2007. године Сенат Универзитета на
седници одржаној 09. маја 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне студијских програма основних
академских студија Биолошког факултета и то: Биолог-наставнички
програм, Биолог-истраживачки програм, Молекуларни биолог и
физиолог-истраживачки програм, и Еколог - истраживачки програм,
које је донело Наставно-научно веће Биолошког факултета на седници
од 13. априла 2007. године под бројем 01-15/78.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 18. априла поднео Универзитету у
Београду захтев за доношење Измена и допуна студијских програма
основних академских студија. Веће групације природно-математичких
наука је на седници одржаној 19. априла 2007. размотрило предлог
Биолошког факултета и предложило Сенату усвајање Измена и допуна
студијских програма основних академских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 10. 05. 2007. године; Број: 150-20/VII-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА На основу члана 18. став 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06) и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Универзитетског
центра за развој каријере и саветовање студената, број 612-2531/106 од 5.12.2006. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
23.05.2007. године, донео је
ПРАВИЛНИК О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА
РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад
Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената (у
даљем тексту: Универзитетски центар).
Члан 2.
Универзитетски центар је организациона јединица Универзитета
у Београду основана ради обезбеђивања делотворног система подршке
студентима и дипломцима у развоју знања и вештина које ће им бити
од значаја при запошљавању или даљем образовању и ради повезивање
академске и пословне заједнице.
Члан 3.
Делатност Универзитетског центра је:
– рад на развијању способности, знања и вештина студената које
су кључне за запошљавање;
– пружање информација студентима о могућностима додатног
образовања, стипендијама у земљи и иностранству и понудама за
посао;
– повезивање студената са послодавцима путем организовања
програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама и
организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;
– организовање презентација компанија, њихове пословне етике
и политике одабира кадрова;
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– пружање саветодавних услуга студентима који имају дилеме
приликом избора каријере или позиционирања на тржишту рада после
дипломирања;
– остале услуге саветовања у погледу развоја каријере;
– координација рада центара за развој каријере на факултетима у
саставу Универзитета у Београду;
– праћење остваривања стратешких циљева у области
запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки менаџмент и
стратешко планирање.
Члан 4.
Рад Универзитетског центра координира директор Центра
кога именује ректор, на четири године, са могућношћу поновног
именовања.
За директора може бити именовано лице које има високу стручну
спрему друштвеног смера, три године радног искуства, знање једног
светског језика и завршену обуку за саветовање студената по питању
развоја каријере.
Члан 5.
Директор Универзитетског центра сачињава план и програм рада
Центра.
Члан 6.
Актом о систаматизацији утврђују се послови, укупан број радних
места са називом и описом послова и потребним бројем извршилаца,
као и услови за свако радно место.
Висину зараде директора и осталих запослених одређује ректор,
у складу са општим актима којима се уређују зараде запослених у
Стручној служби Универзитета.
Члан 7.
О функционисању Универзитетског центра стара се Савет
Центра.
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Савет чине два представника Универзитета које именује ректор
и један представник Управног одбора Фондације Престолонаследника
Александра за културу и образовање.
Савет Универзитетског центра бира председника из реда својих
чланова.
Председник Савета Центра руководи радом Савета и стара се о
спровођењу одлука.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Универзитетског центра обавља Стручна служба Универзитета.
Члан 9.
Средства за рад Универзитетског центра обезбеђују се из
средстава Универзитета, у складу са одлуком надлежног органа, из
делатности Центра, као и из котизација, донација, поклона и сл.
Котизацију у износу од једног евра у динарској противвредности
уплаћују студенти свих факултета у саставу Универзитета приликом
уписа, у складу са одлуком Савета Универзитета.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 25. мај 2007 године; Број: 612-2531/2-06)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 136, 11. октобар 2007.

279

На основу члана 89. Закона о високом образовању („Службени
Гласник РС”, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 13. јула 2007. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и начин полагања
испита на Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
и факултетима у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет),
организација и поступак полагања испита, начин утврђивања оцене
на испиту, заштита права студената, као и друга питања од значаја за
полагање испита и оцењивање на испиту.
Члан 2.
Универзитет, односно факултет својим статутом и другим
актима ближе уређује своје обавезе у погледу обезбеђивања услова за
квалитетно извођење наставе и благовремено информисање студената
о начину организовања и времену одржавања свих облика наставе.
Оквирни распоред полагања испита за све испитне рокове у
школској години објављује се на почетку те школске године.
Изузетно, у оправданим случајевима, термин полагања испита се
може заменити другим термином у истом испитном року уз сагласност
проректора за наставу и студента проректора Универзитета, односно
продекана за наставу и студента продекана факултета.
Члан 3.
Наставник је дужан да на почетку наставе упозна студенте са
програмом предмета, распоредом наставе по недељама, односно
данима, предвиђеним облицима активне наставе (предиспитне
обавезе) и начином њиховог вредновања, карактером и садржајем
испита, списком области и/или питања за испит, структуром укупног
броја поена и начином формирања оцене.
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Наставник је дужан да на крају реализације активне наставе
обавести студента о укупном броју поена који је студент остварио
реализацијом предиспитних обавеза.
Наставник је дужан да води документацију о предиспитним
обавезама студената и да је чува до краја школске године.
Члан 4.
Успешност студента у савлађивању предмета континуирано се
прати током наставе и изражава се поенима.
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита
студент може остварити највише 100 поена, при чему предиспитне
обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
Студијским програмом се утврђује сразмера поена из става 2.
овог члана
Предиспитне обавезе из става 2. овог члана утврђене су
студијским програмом, програмом предмета и актима Универзитета
и факултета.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог
предмета у роковима утврђеним Законом.
Сматра се да је студент полагао испит уколико је приступио
полагању испита.
Члан 5.
Пријава за полагање испита подноси се писаним путем на
одговарајућем обрасцу или електронским путем након завршетка
претходног испитног рока, најмање десет радних дана пре почетка
испитног рока.
Надлежна служба Универзитета односно факултета, најкасније
пет радних дана по завршетку пријављивања формира прелиминарне
спискове пријављених студената на којима је наведена исправност
њихових пријава.
Евентуалне корекције (одјављивање испита, накнадна пријава,
и сл.) врше се у року од два дана по објављивању прелиминарних
спискова.
Коначни спискови пријављених студената објављују се на
огласној табли и/или интернет страници, са тачним датумом, временом
и местом одржавања испита.

Година XLV, број 136, 11. октобар 2007.

281

Члан 6.
Испит се полаже на Универзитету, односно факултету у
просторији која је наведена у списку пријављених студената из става
4. члана 5. овог правилника.
Када је студијским програмом предвиђено практично полагање
испита, испит се може полагати и у просторијама у којима се обавља
практична настава и професионална пракса.
Уколико просторија за полагање испита није доступна студентима
са хендикепом, Универзитет, односно факултет дужан је да, на захтев
студента са хендикепом, обезбеди другу примерену просторију.
Захтев се подноси најкасније три дана од објављивања списка
пријављених студената, а обавештење о просторији за полагање
испита ће бити објављено најкасније три дана пре одржавања испита.
Члан 7.
Завршни испит је јединствен, полаже се усмено, писмено,
односно практично, и утврђен је студијским програмом, програмом
предмета и актима Универзитета и факултета.
Приликом полагања испита, идентитет студента утврђује се на
основу индекса.
Када се испит полаже писмено, испит почиње поделом
задатака на обрасцима које, у одговарајућем броју, штампа или
оверава Универзитет, односно факултет, а диктирање задатака није
дозвољено.
Писмени задаци са испита се чувају до почетка наредног
испитног рока.
Када се испит полаже усмено, Универзитет, односно факултет
дужан је да обезбеди јавност полагања испита.
Јавност полагања испита обезбеђује се објављивањем времена
и места одржавања испита и могућношћу присуства других лица на
испиту.
За студенте са хендикепом који нису у могућности да полажу
испит усмено, односно писмено, Универзитет, односно факултет ће
обезбедити одговарајући начин полагања.
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Члан 8.
За време испита студент је дужан да се понаша у складу са
утврђеним правилима понашања која забрањују:
- излазак из просторије и враћање у просторију где се испит
одржава, устајање са места и кретање по просторији;
- било какву комуникацију, осим ако се дежурном поставља
питање ради разјашњења нејасноћа у формулацији задатка;
- било које друге активности и понашање које ремете ток
испита.
Члан 9.
Усмени испит обавља предметни наставник, односно испитна
комисија, а када се испит полаже писмено, овлашћено лице
Универзитета, односно факултета одређује дежурно лице, стручно
за предмет из којег се испит полаже, које се стара о регуларности
спровођења испита.
Предменти наставник, односно дежурно лице, у обавези је да
буде у просторији у којој се одржава испит најкасније у време почетка
одржавања испита.
За време писменог испита, врата на просторији у којој се испит
одржава су затворена, и у њу могу да уђу само предметни наставници
и дежурни, а изузетно и друге особе запослене на Универзитету,
односно факултету, уз одобрење дежурног.
У случају да у просторију у којој се одржава писмени испит
уђе особа која није запослена на Универзитету, односно факултету,
дежурни је дужан да ту особу одмах удаљи и да о томе сачини писану
белешку.
Члан 10.
Када се испит полаже писмено и усмено, писмени део испита
може трајати највише три школска часа ефективно.
Резултати писменог дела испита морају да буду објављени
најкасније до половине временског периода између писменог и
усменог дела испита, ако се испит полаже писмено и усмено.
Усмени део испита мора се завршити до краја испитног рока.
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Члан 11.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио)
до 10 (одличан-изузетан).
Коначна оцена на испиту заснована је на укупном броју поена које
је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем
испита, а према квалитету стечених знања и вештина, и садржи
максимално 100 поена, а утврђује се према следећој скали:
до 50 поена – оцена 5 (није положио)
од 51 до 60 поена – оцена 6 (довољан)
од 61 до 70 поена – оцена 7 (добар)
од 71 до 80 поена – оцена 8 (врло добар)
од 81 до 90 поена – оцена 9 (одличан)
од 91 до 100 поена – оцена 10 (одличан-изузетан).
Члан 12.
Оцена на испиту и број поена уписују се у записник о полагању
испита и у индекс, које по завршеном испиту својим потписом оверава
наставник, а оцена 5 (није положио) не уписује се у индекс.
Листу пријављених студената, испитне пријаве и записник о
полагању испита наставник доставља, најкасније до краја испитног
рока, студентској служби ради обраде података и сачињавања листе о
положеним испитима.
Члан 13.
Приликом полагања испита студент има право:
- на припрему усменог одговора (израду концепта) од најмање
15 минута за сва питања, када испит полаже усмено;
- да погледа свој писмени задатак са испита у за то предвиђеним
терминима, а пре усменог дела испита ако се испит полаже писмено
и усмено.
Члан 14.
Студент има право приговора на оцену добијену на испиту
ако сматра да испит није обављен у складу са Законом, Статутом
Универзитета, статутима факултета и овим правилником.
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Приговор се подноси ректору, односно декану у року од 36 часова
од добијања оцене.
Ректор, односно декан разматра приговор студента и доноси
одговарајућу одлуку у року од 24 часа од пријема приговора.
Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже
испит пред комисијом у року од три дана од дана пријема одлуке из
става 3. овог члана.
Члан 15.
Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту има
право да поднесе захтев за поновно полагање испита.
Захтев се подноси студентској служби до краја школске године у
којој је испит полаган.
Проректор за наставу, односно продекан за наставу доноси
одлуку о поновном полагању испита.
Студент који поново полаже испит плаћа посебну накнаду
трошкова.
Члан 16
Одредбе овог правилника примењују се и на факултете у
саставу Универзитета, а факултети својим актима могу ближе уредити
поједина питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту
с обзиром на специфичности студијског програма, програма предмета,
броја студената и броја наставника.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 17. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 136, 11. октобар 2007.

285

На основу члана 76. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог
наставно-научних већа факултета, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 6. јула 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ НА ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2007/2008. ГОДИНИ
I
Факултети који су у саставу Универзитета у Београду уписаће у
школској 2007/2008. години у прву годину докторских студија следећи
број студената:
ФАКУЛТЕТ
Грађевински факултет
Електротехнички факултет
Машински факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Технолошко-металуршки факултет
Технички факултет – Бор
ФОН
Пољопривредни факултет
Шумарски факултет
Филозофски факултет
Учитељски факултет
Факултет ветеринарске медицине
Медицински факултет
Стоматолошки факултет
Фармацеутски факултет

Број студената који се уписују
на докторске студије
40
100
60
40
20
40
10
25
150
80
150
30
15
10
20
43
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Биолошки факултет
Математички факултет
Физички факултет
Хемијски факултет
Факултет физичке хемије
УНИВЕРЗИТЕT

70
40
30
30
30
1033

(Датум: 11. 06. 2007. године; Број: 150-20/X-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

