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На основу члана 5. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Унивезитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета, 
на предлог ректорског колегијума, на седници одржаној 14. марта 
2007. године,  доноси 

 
 

ОДЛУКУ О УПОТРЕБИ 
ГРБА, ЗАСТАВЕ И ПЕЧАТА 

 
 (1) Грб Универзитета употребљава се на згради Ректората, у 
Кабинету ректора, у Свечаној сали и у службеним просторијама које 
одреди ректор, у саставу великог печата, на меморандуму, као и на 
званичним позивницама, честиткама и сл. 
 Застава Универзитета стално се вије изнад главног улаза у 
зграду Ректората, са десне стране, спреда гледано, од заставе 
Републике Србије. Застава Универзитета истиче се у Кабинету ректора, 
а може се истицати на прославама и другим свечаним манифестацијама 
којима се обележавају догађаји значајни за Универзитет. 
 (2) У оквиру својих основних делатности  високошколске 
јединице у саставу Универзитета имају право и обавезу да се служе 
грбом и заставом Универзитета, као и да их у целости или делимично 
уносе у своја обележја. 
 (3) Високошколска јединица у саставу Универзитета дужна је да 
на одговарајући начин употребљава заставу Универзитета: да је истиче 
увек поред заставе факултета када се вије на згради и када се налази у 
службеним просторијама. 
 (4) Наставно-научно веће факултета донеће одлуку о сходној 
употреби грба и заставе Универзитета и о томе ће обавестити 
Универзитет. 
 (5) Одлуку о употреби грба и заставе Универзитета у 
маркетиншке сврхе, као и у другим случајевима, доноси ректор. 

(6) Пречник печата који се користи и као суви жиг износи 32 
mm. Пречник великог печата износи 39 mm. Пречник малог печата 
износи 28 mm. 
 (7) Печат-суви жиг употребљава се за оверу јавних исправа које 
издаје Универзитет. 
 (8) Велики печат употребљава се за оверу осталих аката 
Универзитета. 
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 (9) Мали печат употребљава се у случајевима у којима је његова 
употреба подеснија. 
 (10) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“. 
  
 

(Датум: 14. 03. 2007. године; 02 Број: 612-587/1-07) 
 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


