
Година LIV, број 189, 07. март 2016. 17

На основу члана 162. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања 
дана 29.9.2015. године, а на предлог Сената Универзитета од 
23.12.2015. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 4. 
фебруара 2016. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1.

У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15-пречишћени текст), после члана 75. додаје 
се нови члан 75а, који гласи:

„Студент који остварује део студијског програма на другој 
високошколској установи

Члан  75а

(1) Студент може остварити део студијског програма на 
другој високошколској установи у складу с уговором између 
високошколских установа о признавању ЕСПБ бодова. 

(2) Део студијског програма који студент из става 1. овог 
члана остварује на другом универзитету, односно на другој 
високошколској установи ван састава Универзитета, не може бити 
краћи од једног, нити дужи од два семестра.

(3) Права и обавезе студента из става 1. овог члана, начин 
покривања трошкова његовог студирања и друга питања у вези с 
остваривањем дела студијског програма на другој високошколској 
установи уређују се уговором из става 1. овог члана.

(4) Похађање наставе и положени испити студента из става 1. 
овог члана доказују се индексом, односно одговарајућом потврдом.

(5) Општим  актом  Универзитета  ближе се  уређује начин 
обезбеђивања мобилности  студената.“
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Члан 2.

У члану 100. став 2. мења се и гласи:
„(2) Универзитет и факултети у његовом саставу организују 

шест испитних рокова током школске године.“
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Општим актом факултета утврђују се термини одржавања 

испитних рокова.“
Досадашњи ст. 3-8. постају ст. 4-9.

Члан 3.

У члану 109. став 1. тачка 5) се брише.
У ставу 3. број 5 замењује се бројем 4.

Члан 4.

У члану 170. став 3. мења се и гласи:
„(3) Студенти уписани у прву годину основних студија 

школске 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 и 2012/2013. године задржавају право да се финансирају 
из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.“

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.


