
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 
Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs 

 
                                                                                             Београд, 27.02.2019. 
                                                                                              02-09 Број: 06-499/3-19 
                                                                                              тсн 
 
 
 На основу члана 173. ст 4. и 5. Статута Универзитета у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду", број 201/18), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за 
статутарна питања дана 14.01.2019. год., а на предлог Сената Универзитета од 20.02.2019. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 27.02.2019. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
 

 
Члан 1. 

 

 У Статуту Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 
201/18, у члану 2. после става 7. додаје се став 8. који гласи: 

„Универзитет у Београду је високошколска установа од националног значаја.’’ 
 

Члан 2. 
 У члану 28. у ставу 2. брише се тачка и додају се речи: ,,односно лице које је 
разрешено дужности органа пословођења у складу са Законом, као и лице за које је 
Агенција за борбу против корупције дала препоруку за разрешење.“ 
  
 

Члан 3. 
 У члану 34. став 1. тачка 3. после речи: „одлуке“ додаје се запета и речи: „као и 
препоруке“. 

 
Члан 4. 

 У члану 36. став 11. речи: „једну школску годину“ замењују се речима: „две 
школске године“ 

 
 

Члан 5. 
 У члану 43. став 1. тачка 8. се брише. 
 Тачке 9. и 10. постају тачке 8. и 9. 
 После тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи: „10) одлучује по жалбама на 
одлуке Комисије за вредновање страних студијских програма и признавање страних 
високошколских исправа;“ 
 

Члан 6. 
 У члану 48. став 5. додаје се нова тачка 5. која гласи: „5) даје мишљење Сенату о 
испуњености услова за продужење радног односа наставника у звању редовног 
професора;» 
 Тачка 5. постаје тачка 6. 

 
 
 



Члан 7. 
У члану 50. став 4. у тачкама. 2. и 3. после речи: „пољу“ додају се речи: „и за 

студијске програме студија при Универзитету“. 
 

Члан 8. 
 У члану 54. став 1. тачка. 2. мења се и гласи: „доноси план извођења наставе, чији 
је саставни део листа наставника који ће у школској години реализовати студијски 
програм студија при Универзитету;» 
 Тачка 6. мења се и гласи: «именује Комисију за оцену научне заснованости теме 
докторске дисертације и доноси одлуку о прихватању теме докторске дисертације и 
одређивању ментора на студијском програму студија при Универзитету;» 
 Тачка 7. мења се и гласи: «именује Комисију за оцену докторске дисертације на 
студијском програму студија при Универзитету;» 
 Додаје се тачка 8. која гласи: „доноси одлуку о усвајању извештаја Комисије за 
оцену докторске дисертације и одлуку о именовању Комисије за одбрану докторске 
дисертације на студијском програму студија при Универзитету;» 
 

Члан 9. 
 У члану 65. став 3. после речи: ,,Декан се бира’’, додају се речи: ,,тајним 
гласањем’’. 
 У ставу 4. брише се тачка и додају се речи: ,,односно лице које је разрешено 
дужности органа пословођења у складу са Законом, као и лице за које је Агенција за 
борбу против корупције дала препоруку за разрешење.“ 

 
 

Члан 10. 
У члану 81. после става 2. додаје се став 3., који гласи: 
,,Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују у програмима 

међународне мобилности може се вршити пренос ЕСПБ бодова између различитих 
студијских програма у оквиру свих степена и врсте студија.“.  
 
 

Члан 11. 
У члану 82. после става 3. додаје се став 4., који гласи: 
„Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира 

из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку 
редовног трајања студија.’’. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 12. 
У члану 85. после става 3. додаје се став 4., који гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана, конкурс за докторске студије које се организују 

у оквиру међународних пројеката у складу са Законом о потврђивању Споразума између 
Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму 
Европске Уније Хоризонт 2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014–
2020) („Сл. гласник РС – Међународни уговори”, број 9/14), расписује се у складу са 
роковима и условима прописаним програмским документима Хоризонт 2020, а студенти 
уписани по тим конкурсима не улазе у број студената чије се студије финансирају из 
буџета Републике Србије.“ 

 
Члан 13. 

У члану 89. став 1., реч: ,,високим’’, замењује се речју: ,,средњим’’. 
 
 

Члан 14. 
 У члану 97. став 6. се брише. 

 
 
 

Члан 15. 



 У члану 103. на крају става 6. тачка се замењује запетом и додају се речи: 
„односно Већа за ИМТ студије.“ 

После става 8. додају се ст. 9. и 10. који гласе: 
 „(9) Ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са 
потребама тржишта рада, високошколска установа има савет послодаваца, чији се састав, 
начин рада и надлежност уређују општим актом високошколске установе. 

 (10) Универзитет може имати савет послодаваца, чији се састав, начин рада и 
надлежност уређују општим актом Сената.“ 

 
Члан 16. 

У члану 112. став 2. после речи: „академске“ додају се речи: „и мастер 
струковне“. 

Члан 17. 
У члану 116. после става 8. додаје се став 9. који гласи: 

«(9) На захтев студента, диплома и додатак дипломи могу се издати и на енглеском 
језику.» 

 
Члан 18. 

 У члану 145. став 2. после речи: „наставе,“ додају се речи: „односно 
међународним споразумом“. 

 
Члан 19. 

 У члану 151. став 9. после речи: „Сенат“ тачка се замењује запетом и додају се 
речи: „на основу мишљења одговарајућег већа научних области.» 

 
 

Члан 20. 
 У члану 167. став 1. после речи „евиденцију“ додају се запета и речи: “у папирном 
и електронском облику,“. 

 
Члан 21. 

У члану 175. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана, органи Универзитета и високошколских 

установа изабрани по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона, а 
којима мандат истиче након 1. јуна 2019. године, покренуће процедуру за избор тих 
органа најкасније до 1. децембра 2018. године.“ 

 
Члан 22. 

У члану 181. став став 2., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: 
,,2018/2019.’’, а бројеви: ,,2018/2019.’’, бројевима: ,,2019/2020’’. 

У ставу 3., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: ,,2018/2019.’’. 
У ставу 4., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: ,,2018/2019.’’. 
 

Члан 23. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Гласнику 
Универзитета у Београду''. 
 
 
                  
             ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА 
                                                                                
                                                                         Проф. др Весна Кнежевић Предић 


