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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ
Универзитет у Београду је самостална вискошколска установа са статусом
правног лица и са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом
образовању и Статутом Универзизтета.
Оснивач Универзитета је Република Србија
Универзитет послује под називом: “Универзитет у Београду”.
Назив Универзитета на енглеском језику је: “University of Belgrade”
Седиште Универзитета је у Београду, Студентски трг бр. 1.
Универзитет је регистрован код Привредног суда у Београду, под бројем
регистарског улошка 5 – 400 – 00.
У правном промету са трећим лицима Универзитет иступа самостално, а за своје
обавезе одговара својом имовином (потпуна одговорност).
Матични број Универзитета је: 07003170
ПИБ: 100052450
E-mail: kabinet@rect.bg.ac.rs.
Информатор о раду Универзитета у Београду сачињен је у складу са чланом 39.
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“ број:120/04,54/07и 104/09) и Упутством за израду и објављивање информатора о
раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 68/2010).
На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, за
овлашћено лице Универзитета за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, одређено је службено лице Александар Милојевић .
Информатор је објављен 2013 године.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
Универзитета: www.bg.ac.rs. Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога
и сл. не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија
информатора - одштампани текст - уз накнаду нужних трошкова штампања.

1

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УНИВЕРЗИТЕТА
Статутом Универзитета, а у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број:76/05,100/07, 97/08 и 44/10, 93/12), уређена је
организација, начин рада, управљање и руковођење Универзитетом,као и органи
Универзитета.
Универзитетски органи су:
1) орган управљања: Савет;
2) орган пословођења: Ректор;
3) стручни органи: Сенат, већа групација ( Веће групације друштвено-хуманистичких
наука, Веће групације медицинских наука, Веће групације природно-математичких
наука, Веће групације техничко-технолошких наука ), већа научних области, Веће
института, Веће за студије при Универзитету;
4) посебни органи: Одбор за професионалну етику, универзитетски омбудсман;
5) стални одбори и комисије: Одбор за статутарна питања, Одбор за финансије, Одбор
за обезбеђење и унапређење квалитета, остала помоћна и саветодавна тела;
6) Студентски парламент Универзитета.
Органи управљања и стручни органи
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3.1. Орган управљања: Савет Универзитета
Савет је орган управљања Универзитета кога чини 33 чланa, од којих су 23
представници Универзитета, 5 чланови које именује Влада и 5 чланови које бира
Студентски парламент Универзитета.
Мандат чланова Савета траје три године а мандат чланова Савета – представника
студената траје једну годину.
Савет има председника и заменика председника. Председник руководи радом
Савета. Председник Савета бира се из реда чланова–представника Универзитета.
Надлежност Савета:
1) доноси Статут Универзитета;
2) бира и разрешава ректора и проректоре;
3) доноси финансијски план Универзитета;
4) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Универзитета;
5) информише се о условима, резултатима и проблемима пословања
високошколских јединица са својством правног лица у саставу Универзитета.
6) усваја план коришћења средстава за инвестиције;
7) даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета;
8) даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
9) доноси одлуку о висини школарине за студије које организује
Универзитет;
10) подноси Влади извештај о пословању најмање једанпут годишње;
11) доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;
12) разматра посебан план укупних буџетских средстава Универзитета и
високошколских јединица у његовом саставу;
13) именује органе управљања, односно представнике у органима управљања
организација чији је оснивач Универзитет и обавља друге послове у вези са
оснивачким правима, у складу са законом и овим статутом;
14) разматра питања студентског стандарда и даје предлоге надлежним
органима за унапређивање стања у тој области;
15) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.
Председник Савета: проф. др Живослав Тешић, Хемијски факултет
Чланови Савета:
I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвенохуманистичких наука (5):
1.
2.
3.
4.

_________________
др Слободан Марковић, редовни професор Правног факултета
др Александар Јовановић, редовни професор Учитељског факултета
др Жарко Требјешанин, редовни професор Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију
5. др Живан Лазовић, редовни професор Филозофског факултета
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II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):
6. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета
7. др Драгослав Стаменковић, редовни професор Стоматолошког факултета
8. др Милијан Јовановић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине
9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета
III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природноматематичких наука (4):
10. др Петар Марин, редовни професор Биолошког факултета
11. др Милена Спасовски, редовни професор Географског факултета
12. др Воја Радовановић, редовни професор Физичког факултета
13. др Живослав Тешић, редовни професор Хемијског факултета
IV– Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких
наука (7):
14. др Марко Иветић, редовни професор Грађевинског факултета
15. др Мирослав Дукић, редовни професор Електротехничког факултета
16. др Бојан Бабић, редовни професор Машинског факултета
17. др Гордана Шурлан Момировић, редовни професор Пољопривредног факултета
18. др Небојша Васић, редовни професор Рударско-геолошког факулета
19. др Милорад Видовић, редовни професор Саобраћајног факултета
20. др Ендре Ромхањи, редовни професор Технолошко-металуршког факултетета
V– Члан Савета које је изабрало Веће института (2):
21. др Бранка Васиљевић, научни саветник Института за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство
22. др Марина Соковић, научни саветник Института за биолошка истраживања
''Синиша Станковић''
Представници студената (5):
23. Боријан Соковић, студент Технолошко-металуршког факултета
24. Марина Квржић, студент Филолошког факултета
25. Марко Павловић, студент Географског факултета
26. Ранко Стојановић, студент Машинског факултета
27. Саша Ђурђевић, студент Шумарског факултета
Представници оснивача (5):
28. проф. др Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и
заштите животне средине
29. проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и
просторног планирања
30. Никола Селаковић, министар правде и државне управе
31. проф. др Петар Шкундрић, саветник премијера за енергетику
32. проф. др Горан Петковић, државни секретар у Министарству финансија и привреде,
Представник ненаставног особља (1):
33. Василије Војводић, секретар Православног-богословског факултета
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3.2. Орган пословођења: Ректор Универзитета
Ректор је први човек Универзитета, његов руководилац и орган пословођења.
Ректор:
1) заступа и представља Универзитет;
2) организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем
Универзитета;
3) председава Сенатом, те припрема и предлаже дневни ред седница
Сената;
4) доноси опште акте у складу с овим статутом;
5) предлаже Сенату и Савету мере за унапређење рада Универзитета;
6) спроводи одлуке Сената и Савета;
7) предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
8) наредбодавац је за извршење финансијског плана;
9) предлаже Сенату финансијски план Универзитета;
10) закључује уговоре у име Универзитета;
11) предузима све правне радње у име и за рачун Универзитета у вредности до
износа утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у
вредности преко тога износа – уз сагласност Савета;
12) обуставља од извршења акте руководилаца високошколских јединица без
својства правног лица уколико установи да су у супротности са законом и
овим статутом;
13) именује и разрешава руководиоце високошколских јединица без својства
правног лица, на предлог одговарајућег органа високошколске јединице;
14) учествује у раду Савета без права гласа;
15) обавља промоцију доктора наука, почасних доктора, професора
емеритуса и редовних професора.
16) потписује дипломе и потписује, односно овлашћује проректора да
потписује додатак дипломи;
17) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим
актима Универзитета.
Ректор је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад је
одговоран Савету. Најмање једном годишње подноси извештај Савету.
Ректор се бира из реда редовних професора, који су у радном односу са пуним
радним временом на једном од факултета Универзитета, на период од три школске
године, са могућношћу једног поновног избора.
Ради разматрања питања из делокруга Универзитета и заузимања ставова о њима,
ректор образује ректорски колегијум. Чланови ректорског колегијума су ректор и
проректори, а генерални секретар Универзитета учествује у раду ректорског
колегијума. Студент проректор учествује у раду ректорског колегијума када се
разматрају питања из његове надлежности.
Ректор Универзитета:
проф. др Владимир Бумбаширевић; телефон: 011/3207-401, е-mail: kabinet@rect.bg.ac.rs
Проректори:
– Проф. др Нада Ковачевић, проректор за наставу;
– Проф. др Миодраг Поповић, проректор за финансије и организацију;
– Проф. др Далибор Солдатић, проректор за међународну сарадњу:
– Проф. др Иванка Поповић, проректор за науку
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Студент проректор:
– Милош Обрадовић
3.3. Стручни органи Универзитета
Статутом Универзитета утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг
рада, број чланова, начин избора и начин одлучивања.
3.3.1. Сенат Универзитета
- председник Сената: Владимир Бумбаширевић
- секретар Сената: Љиљана Дамјанов
Сенат је највиши стручни орган Универзитета.
Сенат има 46 члана, и то:
1) ректора;
2) 4 проректора из реда редовних професора;
3) 31 декана факултета;
4) 4 председника већа групација и председника Већа института;
5) 5 директора научних института.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Сената учествује 8 представника студената, које
бира Студентски парламент Универзитета.
Мандат чланова Сената траје три године.
Сенат:
1) одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности Универзитета;
2) предлаже Савету финансијски план Универзитета;
3) доноси одлуку о структури и начину доношења студијских програма;
4) доноси студијске програме, укључујући студијске програме за стицање
заједничке дипломе;
5) усваја усклађени списак ужих научних области, на иницијални предлог
факултета, а по обављеном усклађивању на већу групације и на већима научних
области;
6) доноси одлуку о матичности факултета;
7) ближе уређује правила студија које се изводе на Универзитету;
8) одобрава теме доктората које покривају више подручја;
9) доноси општи акт о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова;
10) доноси општи акт о признавању страних високошколских исправа и спроводи
поступак признавања у складу са њиме;
11) доноси општи акт о вредновању страних студијских програма и спроводи
поступак вредновања у складу са њиме;
12) одлучује о условима, начину и поступку реализације програма образовања
током читавог живота;
13) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину
који се изводи на Универзитету;
14) предлаже нормативе и стандарде рада високошколских установа;
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15) предлаже стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Универзитета
и високошколских јединица у његовом саставу;
16) дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и
развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
17) утврђује, заједно са ректором, јединствену политику чији је циљ стално
унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
18) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Универзитета и факултета у
његовом саставу у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
19) прописује начин и поступак самовредновања;
20) утврђује начин и поступак заснивања радног односа наставника на
Универзитету и стицања њихових звања;
21) утврђује ближе услове за избор у звања наставника;
22) прописује услове и начин узимања у обзир мишљења студената приликом
оцењивања резултата педагошког рада наставника;
23) врши избор наставника у звање редовног професора;
24) одлучује по приговору на одлуке о избору у звања наставника;
25) утврђује услове за избор у звање сарадника на студијама при Универзитету;
26) доноси Кодекс професионалне етике;
27) утврђује предлог општег акта о дисциплинској одговорности студената;
28) доноси општи акт о поступку припреме и условима за одбрану
докторске дисертације, по прибављеном мишљењу Министарства просвете и
министарства надлежног за научноистраживачку делатност.
29) одређује политику уписа студената;
30) уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване
студијске програме које организује Универзитет, односно високошколска јединица у
његовом саставу, на њихов предлог;
31) утврђује број студената који се уписује на студијске програме који се
организују на Универзитету, односно на високошколским јединицама у његовом
саставу, на њихов предлог;
32) доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на студије;
33) утврђује мерила о висини школарине за студије које се изводе на
Универзитету;
34) пре расписивања конкурса за упис нових студената, утврђује предлог висине
школарине за наредну школску годину за студијске програме који се изводе на
Универзитету;
35) даје мишљење о броју студената за упис у прву годину студијског програма
који се финансира из буџета;
36) уређује услове и начин извођења наставе на докторским студијама од стране
лица изабраних у научно звање;
37) планира политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
38) уређује услове и поступак давања сагласности за ангажовање наставника на
другој високошколској установи;
39) одлучује о продужењу радног односа наставнику који је навршио 65 година
живота, уз најмање 15 година стажа осигурања;
40) уређује поступак и услове додељивања звања професор емеритус и додељује
то звање;
41) спроводи поступак за додељивање почасног доктората;
42) предлаже оснивање високошколских јединица, као облика унутрашње
организације, у складу с овим статутом;
43) заузима став у поступку давања мишљења из члана 11. ст. 4. и 5. овог статута;
44) утврђује предлог Статута Универзитета;
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45) даје сагласност на статут високошколске јединице у свом саставу;
46) даје сагласност на одлуку високошколске јединице о оснивању зависног
правног лица;
47) утврђује предлог одлуке о оснивању центра за трансфер технологије,
иновационог центра, пословно-технолошког парка, заједничких катедри и других
организационих јединица, у складу са законом и овим статутом;
48) бира представнике у Конференцију универзитета Србије;
49) предлаже листу стручних, академских и научних назива из одговарајућих
области и скраћеница тих назива;
50) одлучује о питањима стратегије развоја Универзитета;
51) координира међународну сарадњу Универзитета и доноси одговарајуће
одлуке;
52) именује чланове и усмерава и прати рад комисија Сената;
53) утврђује предлог кандидата за ректора;
54) покреће поступак за разрешење ректора и проректора;
55) одлучује у крајњој инстанци у поступку поводом кршења Кодекса
професионалне етике;
56) обавља и друге послове у складу са законом, овим статутом и општим актима
Универзитета.
3.3.2. Већа групација
На Универзитету се, према групацијама из члана 11. овог статута, образују:
1) Веће групације друштвено-хуманистичких наука;
2) Веће групације медицинских наука;
3) Веће групације природно-математичких наука;
4) Веће групације техничко-технолошких наука.
Веће групације чине:
1) декани факултета;
2) 20 представника које из реда наставника бирају факултети, сразмерно
броју:
– наставника са пуним радним временом у односу на укупан број
наставника са пуним радним временом у групацији и
– студената у односу на укупан број студената у групацији;
3) један представник Већа института.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа групације учествује четири представника
студената са факултета из групације, које бира Студентски парламент Универзитета.
Мандат чланова Већа групације траје три године.
Веће групације:
1) бира председника и заменика председника Већа групације, из реда редовних
професора;
2) у сарадњи са припадајућим факултетима предлаже Сенату одлуке о развоју
групације;
3) разматра студијске програме припадајућих факултета и припрема
одговарајући предлог Сенату;
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4) утврђује критеријуме и мере за обезбеђење квалитета студијских програма и
научног рада у оквиру групације;
5) у сарадњи са припадајућим факултетима планира кадровски развој за
групацију;
6) усклађује организацију и извођење наставе и подстиче интердисциплинарне
студијске програме унутар групације;
7) стара се о заступљености и извођењу наставе из дисциплина из групације на
другим групацијама на Универзитету;
8) подстиче и даје мишљење о покретању интердисциплинарних
истраживачких пројеката;
9) даје мишљење о оснивању лабораторија, института, истраживачких целина,
развојних центара, привредних друштава и сл. везано уз групацију;
10) координише сарадњу са научним институтима чија се делатност остварује
у научном пољу у којем се налази групација;
11) даје предлог за покретање поступка оснивања, промене статуса или
укидања високошколских јединица у групацији;
12) обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима
Универзитета.
3.3.3. Већа научних области
На Универзитету се образују већа научних, односно уметничких области за једну
или више сродних научних, односно уметничких области.
Веће научне области чине представници Универзитета, факултета и института,
из реда редовних професора, односно научних саветника. Председника и заменика
председника Већа научне области именује ректор, на предлог већа научне области, из
реда чланова Већа.
Универзитет има осам већа научних области и то:
l. Веће научних области медицинских наука
2. Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
3. Веће научних области правно-економских наука
4. Веће научних области природно-математичких наука
5. Веће научних области техничких наука
6. Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
7. Веће научних области природних наука
8. Веће научних области биотехничких наука.
Веће научне области:
1) доноси одлуку о избору наставника у звања доцента и ванредног професора,
на предлог изборног већа факултета;
2) даје мишљење Сенату о предлогу изборног већа факултета за избор у звање
редовног професора;
3) даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на
факултету;
4) даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани
на факултету;
5) утврђује предлог ближих критеријума за избор у звања наставника у
научној, односно уметничкој области;
6) разматра рад заједничких катедри за ужу научну област;
7) разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.
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3.3.4. Веће института
На Универзитету се образује Веће института.
Сваки институт у саставу Универзитета представљен је у Већу института:
1) директором; и
2) по једним чланом, кога бира научно веће института.
Свако веће групације представљено је у Већу института по једним чланом.
Веће института:
1) бира председника и заменика председника, на предлог ректора;
2) бира представнике института у Сенат;
3) предлаже Сенату услове и начин извођења наставе на докторским студијама
од стране лица изабраних у научно звање на начин и по поступку
прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка делатност;
4) у сарадњи са ректором, предлаже Сенату стратегију развоја дела
научноистраживачке делатности Универзитета;
5) разматра координацију научноистраживачког рада у институтима и између
института и факултета;
6) разматра друга питања у складу са законом којим је регулисана
научноистраживачка делатност и овим статутом.
3.3.5. Веће за студије при Универзитету
На Универзитету се образује Веће за студије при Универзитету.
Веће за студије при Универзитету чине представници:
1) већа групација;
2) Већа института; и
3) програмских савета студија.
Проректор је члан Већа за студије при Универзитету по функцији и уједно његов
председник.
Већа групације бирају своје представнике у Веће за студије при Универзитету из
реда наставника, на предлог наставно-научних већа факултета, и то:
1) Веће групације друштвено-хуманистичких наука: два представника;
2) Веће групације медицинских наука: два представника;
3) Веће групације природно-математичких наука: два представника;
4) Веће групације техничко-технолошких наука: три представника.
Веће института бира једног представника у Веће за студије при Универзитету из
реда истраживача са научним звањем, на предлог научних већа института.
Веће за студије при Универзитету:
1) предлаже Сенату студијски програм студија при Универзитету;
2) утврђује листу наставника који ће у школској години реализовати студијски
програм студија при Универзитету;
3) предлаже Сенату услове за расписивање конкурса за упис на студије при
Универзитету и број студената које Универзитет уписује;
4) организује и спроводи поступак уписа;
5) предлаже Сенату висину школарине;
6) одређује комисију за оцену подобности кандидата и теме докторске
дисертације на студијском програму студија при Универзитету;
7) одређује комисију за преглед и оцену докторске дисертације на студијском
програму студија при Универзитету;
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8) одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање
наставника за студијски програм студија при Универзитету;
9) обавља остале функције стручног органа у вези са извођењем студијског
програма студија при Универзитету;
10) обавља и друге послове утврђене овим статутом.
3.4. Посебни органи Универзитета
3.4.1. Одбор за професионалну етику
Сенат именује Одбор за професионалну етику, који спроводи поступак
утврђивања повреда Кодекса професионалне етике.
Одбор има девет чланова које на основу предлога овлашћених органа именује
Сенат Универзитета, и то:
– по једног кандидата за члана Одбора предлажу већа групација;
– једног кандидата за члана Одбора из реда чланова Савета- представника
оснивача предлаже Савет;
– једног кандидата за члана Одбора предлаже Веће института;
– једног кандидата за члана Одбора из реда секретара факултета предлаже
ректор;
– два кандидата из реда представника студената предалаже.
Мандат чланова Одбора траје три године, осим за чланове из реда представника
студената чији мандат траје једну годину.
3.4.2. Универзитетски омбудсман
У циљу заштите права и интереса чланова универзитетске заједнице, као и
унапређења квалитета образовног процеса, Универзитет може установити
универзитетског омбудсмана, као независну и непристрасну институцију.
Универзитетског омбудсмана бира Савет Универзитета.
Кандидата за универзитетског омбудсмана предлаже ректор, водећи рачуна да то
буде особа изузетних стручних и моралних квалитета, а по прибављеном мишљењу
сваке од група представника које чине Савет.
3.5. Стални одбори и комисије
3.5.1. Одбор за статутарна питања
Одбор за статутарна питања је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и
ректора, које:
1) прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета;
2) упозорава ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања Статута од
стране органа Универзитета, односно његових високошколских јединица и
предлаже мере за превазилажење насталих проблема;
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3) даје мишљење у припреми општих аката Универзитета и високошколских
јединица у његовом саставу;
4) разматра усаглашеност статута високошколских јединица у саставу
Универзитета с овим статутом и даје мишљење на њихове статуте;
5) брине о унапређењу стручних управно-правних служби на
Универзитету.
Одбор за статутарна питања има председника и три члана, које именује Сенат из
реда наставника, те по једног члана из реда наставника, кога именује одговарајуће Веће
групације и једног члана из реда студената, кога именује Студентски парламент
Универзитета.
Генерални секретар Универзитета учествује у раду Одбора за статутарна питања
без права одлучивања.
3.5.2. Одбор за финансије
Одбор за финансије је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора, које:
1) обавља послове припреме предлога финансијског плана Универзитета;
2) прати коришћење финансијских средстава и усклађеност финансијског
плана Универзитета;
3) прати, анализира и предлаже мере везане за финансирање од стране
оснивача и коришћење тих средстава;
4) припрема план коришћења средстава за инвестиције Универзитета;
5) предлаже мере рационализације у финансијском пословању
Универзитета;
6) предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и
утврђене финансијске политике на Универзитету;
7) обавља и друге послове припрема одлука материјално-финансијске
природе, у складу са Статутом.
Одбор за финансије има председника и шест чланова, које именује Сенат из реда
наставника, на предлог ректора.
Председник Одбора за финансије је проректор задужен за финансије.
Студент проректор учествује у раду Одбора за финансије без права одлучивања.
3.5.3. Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета
Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета је стручно и саветодавно тело
Сената и ректора, које:
1) планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог
образовања и научноистраживачког рада на Универзитету и управља тим
поступцима;
2) представља Универзитет у националној мрежи обезбеђивања квалитета.
Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета има девет чланова, и то :
1) по једног представника сваке групације, из реда наставника, кога именује
одговарајуће веће групације;
2) једног члана из реда истраживача са научним звањем, кога именује Веће
института;
3) два члана из реда студентских представника у Сенату , које именује
Сенат;
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4) проректора кога одреди ректор.
5) једног члана из реда запослених у Стручној служби Универзитета, кога
именује ректор.
Председник Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета је проректор задужен
за наставу.
3.6. Студентски парламент Универзитета
Студентски парламент Универзитета је орган преко којег студенти остварују
своја права и штите своје интересе на Универзитету.
Студентски парламент Универзитета бирају студенти Универзитета уписани у
школској години у којој се врши избор.
Студентски парламент Универзитета чине по један, два, односно три изабрана
студента са сваког факултета у саставу Универзитета, у зависности од укупног броја
уписаних студената на датом факултету, а у циљу обезбеђивања одговарајуће
репрезентативности студената факултета.
Мандат чланова Студентског парламента Универзитета траје годину дана.
Студентски парламент Универзитета:
1) бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента
Универзитета;
2) доноси општа акта о своме раду;
3) оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности
Студентског парламента Универзитета;
4) бира и разрешава представнике студената у органима и телима Универзитета;
5) предлаже Савету кандидата за студента проректора;
6) покреће поступак за разрешење студента проректора, у складу с овим статутом;
7) доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента
Универзитета;
8) доноси општи акт којим се уређује организациона и функционална повезаност
Студентског парламента Универзитета са студентским парламентима факултета
у саставу Универзитета;
9) обједињује рад студентских парламената факултета у саставу Универзитета;
10) разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом
квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности
студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности
студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права
студената и унапређењем студентског стандарда;
11) стара се, заједно са ректором, Саветом и Сенатом, о раду Универзитетског
центра за студентско организовање, Универзитетског центра за развој каријере
студената и Универзитетског центра за информисање, у складу с општим
актом који доноси Савет;
12) организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
13) учествује у поступку самовредновања Универзитета, у складу с општим актом
који доноси Сенат;
14) остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу;
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15) бира и разрешава чланове Студентске конференције универзитета, из реда
студената Универзитета;
16) бира и разрешава представнике студената у органима и телима других
установа и удружења у којима су заступљени представници студената
Универзитета, у складу с општим актом установе, удружења, односно
Универзитета;
17) Сенату даје предлоге у вези са утврђивањем предлога годишњег програма рада
Универзитета из члана 141. став 3. овог статута;
18) усваја годишњи извештај о раду студента проректора;
19) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског
парламента Универзитета;
20) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског
парламента Универзитета;
21) бира и разрешава чланове Комисије за студентски стандард из реда студената–
станара студентских домова, која прати квалитет услуга установа студентског
стандарда и предлаже мере за њихово унапређење;
22) обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом и општим актима
Универзитета.
3.7. Организација Универзитета у Београду
Универзитет има у своме саставу високошколске јединице са својством правног
лица и без тога својства.
Високошколске јединице са својством правног лица јесу:
1) факултети;
2) научни институти, у складу с овим статутом
3) централна универзитетсла библиотека.
Високошколске јединице без својства правног лица јесу:
1) универзитетски центри;
2) универзитетске катедре;
3) факултети које оснива Универзитет;
4) универзитетске истраживачко-развојне јединице;
5) друге организационе јединице чијом се делатношћу обезбеђују целовитост и
потребан стандард остваривања универзитетских задатака, у складу с актом о
оснивању.
3.7.1. Високошколске установе са својством правног лица
1. Факултети
Универзитет чине следећи факултети, разврстани према научним пољима у
групације факултета, и то:
1) групација друштвено-хуманистичких наука: Економски факултет, Правни
факултет, Православни богословски факултет, Учитељски факултет,
Факултет безбедности, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Факултет политичких наука, Факултет спорта и физичког
васпитања, Филозофски факултет и Филолошки факултет;
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2) групација медицинских наука: Медицински факултет, Стоматолошки
факултет, Факултет ветеринарске медицине и Фармацеутски факултет;
3) групација природно-математичких наука: Биолошки факултет, Географски
факултет, Математички факултет, Факултет за физичку хемију, Физички
факултет и Хемијски факултет;
4) групација техничко-технолошких наука: Архитектонски факултет,
Грађевински факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет,
Пољопривредни факултет, Рударско-геолошки факултет, Саобраћајни
факултет, Технички факултет у Бору, Технолошко-металуршки факултет,
Факултет организационих наука и Шумарски факултет.
Факултети организују и изводе високошколске студијске програме у складу са
својом матичношћу, која произлази из акредитованог студијског програма факултета, а
на основу одлуке Сената.
2. Научни институти
У саставу Универзитета налазе се научни институти, и то: Електротехнички
институт ''Никола Тесла'', Институт “Михаило Пупин”, Институт за биолошка
истраживања “Синиша Станковић”, Институт за медицинска истраживања, Институт за
молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Институт за мултидисциплинарна
истраживања, Институт за нуклеарне науке ''Винча'', Институт за примену нуклеарне
енергије – ИНЕП, Институт за физику, Институт за филозофију и друштвену теорију и
Институт за хемију, технологију и металургију.
3.7.2. Високошколске установе без својства правног лица
1. Универзитетски центри
Ради обављања делатности и стручних послова из своје надлежности који
изискују већи степен самосталности, Универзитет у својем саставу организује:
1) Рачунарски центар Универзитета у Београду – РЦУБ;
2) Информативни центар Универзитета;
3) Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање;
4) Центар за развој каријере и саветовање студената;
5) Центар за студенте са хендикепом;
6) Центар за трансфер технологије;
7) Центар за континуирану едукацију;
8) Центар за обезбеђење квалитета.
9) Центар за електронско учење и образовање на даљину
10) Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и технологије
11) Спортски центар Универзитета
Одлуку о организовању и укидању универзитетског центра из става 1. овог члана
доноси Савет, на предлог Сената.
2. Универзитетски библиотечки систем и централна универзална библиотека
Универзитетски библиотечки систем функционално повезује
високошколских јединица и централну библиотеку Универзитета.
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библиотеке

Послове организовања и координисања универзитетског библиотечког система и
централне универзитетске библиотеке обавља Универзитетска библиотека.
Савет Универзитета именује директора Универзитетске библиотеке, на предлог
Управног одбора Библиотеке, именује чланове Управног одбора Библиотеке и даје
мишљење о Статуту Библиoтеке.
Функционисање и развој универзитетског библиотечког система надзире и прати
Одбор за универзитетски библиотечки систем, који именује Сенат.
3. Задужбине, фондације и фондови поверени Универзитету
Задужбином, фондом и фондацијом које су, вољом оснивача, поверене
Универзитету, управља орган утврђен одлуком о оснивању.
Уколико оснивач није изразио жељу у погледу начина управљања задужбином,
фондом, односно фондацијом из става 1. овог члана, задужбином, фондом, односно
фондацијом управља Савет.
Ради обављања одређених послова који су у функцији остваривања циљева
задужбина, фондација и фондова, Савет оснива одборе задужбина, фондација и
фондова.
3.8. Организационе јединице Универзитета у Београду
3.8.1. Стручне службе Универзитета у Београду
У Стручној служби се обављају послови који су од заједничког интереса за
обављање основне делатности Универзитета и образују се следеће организационе
јединице:
Кабинет ректора се образује за извршавање послова за потребе ректора,
проректора и генералног секретара.
Сектор се образује за извршавање послова који представљају заокружену област
рада у оквиру делатности Универзитета и обједињују послове за најмање пет
запослених, и то:
1. Сектор за правне и кадровске послове;
2. Сектор за студије и науку;
3. Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу;
4. Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета,
задужбина и фондова Универзитета;
5. Сектор за финансије и рачуноводство;
6. Сектор за техничку логистику.
У Стручној служби се обављају правни, кадровски, рачуноводствени, студијскоаналитички послови, административни, технички и други послови који су од
заједничког интереса за обављање делатности Универзитета, послови који интегришу
функције свих јединица у свом саставу, а посебно факултета, а нарочито следећи
послови:
- стратешко планирање развоја;
- доношење студијских програма у сарадњи са високошколским организационим
јединицама;
- подношење докумената потребних за издавање и измене дозволе за рад и
акредитацију студијског програма;
- континуирано старање о обезбеђивању и контроли квалитета;
- упис у прву годину појединог студијског програма и нивоа студија;
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- избор у звања наставника Универзитета;
- издавање дипломе и додатака дипломи;
- планирање и координирање међународне сарадње и контакти високошколских
јединица, наставника, сарадника и студената са партнерима у иностранству;
- уговарање и остваривање међународне сарадње и контакти високошколских
јединица, наставника, сарадника и студената са партнерима у иностранству;
- планирање инвестиција;
- утврђивање политике и доношење плана запошљавања и ангажовања наставника и
сарадника;
- обезбеђивање образовања током читавог живота;
- научноистраживачки и уметнички рад;
- управљање имовином повереном Универзитету;
- обављање и других послова из оквира ових области, као и других послове који су у
функцији основне делатности, у складу са законом и општим актима Универзитета.
Радом стручне службе Универзитета руководи генерални секретар. Он
координира рад стручне службе Универзитета, учествује у раду органа Универзитета
ради давања стручних мишљења из подручја права, координира рад секретара
факултета и других високошколских јединица у саставу Универзитета.
Генерални секретар Универзитета: Славица Капетановић,
Телефон: 011/3207-403
Е-mail: slavica.kapetanovic@rect.bg.ac.rs
Шеф кабинета ректора: Дијана Чеперац
Е-mail: dijana.ceperac@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 402, 3207 401
Факс: 011 2638 912
Руководилац Сектора за правне и кадровске послове: Бранка Терзић
Е-mail: branka.terzic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 432, 3207 431, 3207 430, 3207 436, 3207 423, 3207 498
Руководилац Сектора за студије и науку: Љиљана Дамјанов
Е-mail: ljiljana.damjanov@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446, 3207 449, 3207 448, 3207 447, 3207 450, 3207 465, 3207 466
Руководилац Сектора за међународну и међууниверзитетску сарадњу:
Бранка Јанда – Марковић
Е-mail: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 445, 3207 452, 3207 453, 3207 454, 3207 455, 3207 467
Руководилац Сектора за инвестиције и управљање имовином
Универзитета, задужбина и фондова Универзитета: Јасмина Кабадаја
Е-mail: jasmina.kabadaja@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 424, 3207 425, 3207 426, 3207 427, 3207 428, 3207 429
Руководилац Сектора за финансије и рачуноводство: Љиљана Делевић
Е-mail: ljiljana.delevic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 444, 3207 440, 3207 441, 3207 442, 3207 443, 3207 497
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Руководилац Сектора за техничку логистику: мр Радомир Јоковић
Е-mail: radomir.jokovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 420, 3207 421, 3207 422, 3207 435, 3207 400
3.8.2. Центри и друге организационе јединице Универзитета
Центри, односно друге организационе јединице се организују ради обављања
делатности и стручних послова из своје надлежности који изискују већи степен
самосталности, и то:
1. Рачунарски центар Универзитета у Београду – РЦУБ
2. Информативни центар Универзитета;
3. Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање;
4. Центар за развој каријере и саветовање студената;
5. Центар за студенте са хендикепом;
6. Центар за трансфер технологије;
7. Центар за обезбеђење квалитета;
8. Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и технологије;
9. Центар за континуирану едукацију;
10. Центар за електронско учење и образовање на даљину;
11. Спортски центар Универзитета;
12. Канцеларија за стране студенте Универзитета у Београду;
У Рачунарском центру Универзитета у Београду – РЦУБ обављају се послови
који се односе на:
- систематско развијање информатике на Универзитету;
- администрирање Интернета као окоснице Академске мреже Универзитета у Београду
и везе те мреже са светом;
- припрему пројеката и техничких решења, као и обављање стручних послова који се
односе на повезивање чланова Универзитета у заједничку мрежу и повезивање
Универзитета са другим универзитетским центрима у земљи и у свету;
- усаглашавање активности у области рачунарско-информатичке делатности
Универзитета;
- пружање подршке развоју и обезбеђивању функционисања информационог система
Универзитета, а посебно Ректората Универзитета;
- аутоматизацију пословања од заједничког интереса за чланове Универзитета;
- организовање различитих видова иновације знања запослених на Универзитету и на
факултетима у области информационих технологија, посебно у домену апликација за
потребе привреде и друштвених делатности.
Директор: Славко Гајин
Е-mail: rcub@rcub.bg.ac.rs
Телефон: 011 3031 257
У Информативном центру Универзитета обављају се послови који се односе
на:
- презентацију актуелних и правовремених информација о Универзитету кроз развој,
уређивање и одржавање веб сајта Универзитета;
- обезбеђивање технолошки напредног нивоа комуникације између Универзитета и
његових чланица кроз електронску размену документације и њену већу доступност;
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- учествовање у развоју и имплементацији информационог система Универзитета и
презентација свих релевантних информација из информативног система на веб сајту
Универзитета;
- координацију информативно-промотивне делатности на нивоу Универзитета;
- подршку издавачкој и маркетиншкој делатности Универзитета;
- развој и унапређење других специјализованих информативних сервиса;
- одржавање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре стручних
служби Универзитета.
Директор: __________
Е-mail: icub@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 460, 3207 458, 3207 461, 3207 442, 3207 443, 3207 497
У Центру за стратешки менаџмент и стратешко планирање обављају се
послови који се односе на:
- развој и унификацију методологије стратешког планирања на Универзитету;
- унапређивање организационе структуре и њено прилагођавање потребама
савременог универзитета;
- израду студија развоја;
- организовање програма стручног усавршавања;
- развој јединствених показатеља ефикасности и ефективности планова Универзитета;
- организовање стручних и научних скупова из делокруга Центра;
- обављање других послова у области стратешког планирања и менаџмента, од
интереса за Универзитет и његове чланове.
Директор: __________
Е-mail:
Телефон:
У Центру за развој каријере и саветовање студената обављају се послови
који се односе на:
- рад на развијању способности, знања и вештина студената које су кључне за
запошљавање;
- пружање информација студентима о могућностима додатног образовања,
стипедијама у земљи и иностранству и понудама за посао;
- повезивање студената са послодавцима путем организовања програма за стручну
праксу и обуку у водећим компанијама и организацијама у земљи ради евентуалног
запошљавања;
- организовање презентација компанија, њихове пословне етике и политике приликом
одабира кадрова;
- пружање саветодавних услуга студентима који имају дилеме приликом избора
каријере или позиционирања на тржишту рада после дипломирања;
- остале активности саветовања студената 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 развој Универзитета.
Директор: Дејана Лазић
Е-mail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs
Телефон: 011 3207 419
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У Центру за студенте са хендикепом обављају се послови који се односе на:
- развој и унапређење услова студирања студената са хендикепом;
- подршку за читање, скенирање и пребацивање уџбеника у аудио и електронски облик
за студенте са хендикепом;
- подршку у процесу превођења наставе на гестовни језик;
- пружање информација студентима са хендикепом о условима студирања и начинима
подршке на факултетима, у процесу избора 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;
- сарадњу са релевантним институцијама у циљу побољшања положаја студената са
хендикепом;
- обављање и других послова за потребе студената са хендикепом.
Директор: Љупка Михајловска
Е-mail: ucsh@rect.bg.ac.rs
Телефон: 011 3370 686
У Центру за трансфер технологије обављају се послови који се односе на:
- унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену научноистраживачких
резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва;
- подстицање различитих облика трансфера знања између Универзитета и привреде;
-пружање различитих облика подршке приликом пласмана нових технологија и
иновација на тржишту;
- преузимање медијаторске улоге у повезивању више релевантних субјеката, креирању
мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија;
- развијање знања и вештина у вези са патентима у процесу трансфера технологије;
- јачање свести о интелектуалној својини и капацитета трансфера технологије на
Универзитету;
- пружање општих информација о интелектуалној својини;
- експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као
и процена вредности и укупних потенцијала у коришћењу патената;
- помоћ у стварању нових иновационих центара и пословно-технолошких паркова које
оснива Универзитет и факултети у саставу Универзитета.
Директор: Недељко Милосављевић
Е-mail: ctt@rect.bg.ac.rs
Телефон: 011 3207 496
У Центру за обезбеђење квалитета обављају се послови који се односе на:
- развијање поступака за спровођење јединственог система обезбеђења и унапређења
квалитета на Универзитету и факултета у његовом саставу;
- развијање поступака за спровођење јединственог система обезбеђења и унапређења
квалитета на Универзитету и факултета у његовом саставу;
- израда нормативних и других аката из области обезбеђења квалитета и праћење
домаћих и међународних прописа ради усклађивања аката Универзитета са
међународно прихваћеним документима у области високог образовања;
- саветодавна подршка органима Универзитета и факултета у организацији и
спровођењу самовредновања и припреме за акредитацију;
20

- сарадња са домаћим и међународним институцијама, телима и организацијама од
значаја за област обезбеђења квалитета и за примену и праћење Болоњског процеса;
- укључивање у домаће и међународне пројекте високог образовања, ради размене
искуства, мишљења и унапређења стручног рада Центра;
- припрема анализа, извештаја и других материјала из надлежности Центра;
- формирање и ажурирање базе података по областима обезбеђења квалитета према
Стандардима квалитета Националног савета за високо образовање;
- прикупљање и обрада података од значаја за праћење, контролу, обезбеђење и
развој високог образовања у областима и мерама за обезбеђење квалитета;
- обезбеђивање јавности података из делатности Центра;
- и други послови из области обезбеђења и контроле квалитета, у складу са Законом о
високом образовању и подзаконским актима и општим актима Универзитета.
Директор: Ана Јаковљевић
Е-mail: czok@rect.bg.ac.rs
Телефон: 011 3207 437
У Заједничком центру Јапан-Србија за промоцију науке и технологије обављају се
послови који се односе на:
- У оквиру Српско-јапанског центра за научне симулације развијају се симулационе
науке коришћењем два суперрачунара SX-6i, чију је употребу омогућио Nippon Electric
Corporation (NEC) из Јапана, уз велику помоћ професора др Тетсуја Сатоа, генералног
директора "Earth Simulator Center" у Јапану.
- Суперрачунарски систем оваквих карактеристика (CPU Peak Vector Performance 8
GFLOPS, MMU 2×8 GB) има једино Универзитет у Београду у целој југоисточној
Европи.
Директор: др Драган Поповић
Е-mail: center@ff.bg.ac.rs
Телефон: 011 3282 582
У Центру за континуирану едукацију обављају се послови који се односе на:
- Развој система континуиране едукације на Универзитету у Београду;
- Координацију рада центара континуиране едукације на факултетима у саставу
Универзитета у Београду;
- Пружање информација о програмима и курсевима континуиране едукације;
- Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за програме континуиране
едукације;
- Популаризацију идеје континуиране едукације и промовисање курсева широј
јавности;
- Истраживање стања на тржишту услуга континуиране едукације (истраживање
потреба потенцијалних клијената, активности конкуренције и сл.);
- Формулисање понуде за различите типове клијената (обезбеђивање основних
претпоставки и ресурса, правилан избор курсева у понуди, унификација начина
одржавања курсева и сл.);
- Укључивање у интернационални систем континуиране едукације и сарадња у
међународним пројектима у овој области;
- Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим институцијама у
земљи и иностранству које се баве континуираном едукацијом;
- Остале послове у области континуиране едукације

21

В.д. директор: Јасмина Крајиновић-Јокић
Е-mail: jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs
Телефон: 011 3207 466
У Центру за електронско учење и образовање на даљину обављају се послови који
се односе на:
‐ Дефинисање и имплементацију стратегија и политика развоја високог образовања у
домену електронског учења и образовања на даљину;
‐ Израду и имплементацију стратегије развоја електронског учења и образовања на
даљину Универзитета;
‐ Допринос развоју система осигурања квалитета високог образовања у области
студијских програма на даљину, програма стручног оспособљавања и обуке на даљину;
‐ Допринос развоју стандарда компетенција потребних за наставничку професију и
њиховог професионалног развоја у домену образовне технологије;
‐ Развој електронских уџбеника;
‐ Активно учешће у креирању националних развојних програма образовања на даљину
и пројеката као и изради програма на даљину и метода рада за лица са посебним
потребама;
‐ Учешће у реализацији међународних развојних и истраживачких програма у области
образовања на даљину и електронског учења.
Директор: __________
Е-mail: _________
Телефон: _________
У Спортском центру Универзитета обављају се послови који се односе на:
- привођење намени Спортског центра;
- развој спорта на Универзитету у Београду;
- доступност терена свим спортским друштвима на Универзитету у Београду;
- рационално коришћење спортских терена.
Директор: __________
Е-mail: _________
Телефон: _________
У Канцеларији за стране студенте Универзитета у Београду обављају се
послови који се односе на:
- промоцију студијских програма и дистрибуцију одговарајућег материјала у те сврхе
(постери, информатори, брошуре и други штампани и електронски материјал, и сл.);
- учешће на презентацији и дистрибуцији промотивног материјала на скуповима о
образовању;
- активну сарадњу са факултетима који уписују стране студенте и њихово праћење
током студија;
- пружање административне подршке страним студентима приликом уписа и током
студија;
- пружање подршке страним студентима пред надлежним органима у поступку за
добијање докумената потребних за студирање и боравак у Србији (око
нострификације приликом уписа на студије, односно признавања стечених ЕСПБ
бодова за наставак студија; боравишна виза, осигурање, смештај и др.);
- вођење евиденције о страним студентима;
- обављање и других послова везаних за студирање страних студената.
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3.9. Број запослених
Запослени у Стручној служби и центрима Универзитета обављају стручне
послове утврђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета,
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној
служби и центрима Универзитета и другим општим актима Универзитета и доприносе
успешном раду Универзитета у целини.
Делатност Стручне службе Универзитета обавља се кроз следеће организационе
јединице:
Стручна служба:
1. Кабинет ректора
2. Сектор за правне и кадровске послове
3. Сектор за студије и науку
4. Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу
5. Сектор за инвестиције и управљање имовином
Универзитета, задужбина и фондова Универзитета
6. Сектор за финансије и рачуноводство
7. Сектор за техничку логистику;

н.в. о.в. у.г.
5
6
8
2
7
6
5
7

2

Ради обављања делатности и стручних послова из своје надлежности који
изискују већи степен самосталности, Универзитет у свом саставу организује
универзитетске центре и то:
Центри/друге организационе јединице:
1. Рачунарски центар Универзитета у Београду – РЦУБ:
2. Информативни центар Универзитета
3. Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање
4. Центар за развој каријере и саветовање студената
5. Центaр за студенте са хендикепом
6. Центар за трансфер технологије
7. Центар за обезбеђење квалитета
8. Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију науке и
технологије
9. Центар за континуирану едукацију
10. Центар за електронско учење и образовање на даљину
11. Спортски центар Универзитета
12. Канцеларија за стране студенте Универзитета

н.в. о.в уг.
31
1
6
1
5
3
1
1
2
-

-

-

У Стручној служби Универзитета у Београду запослено је укупно 100
извршилаца, од чега на неодређено време 93, а на одређено време 7. Због значајног
повећања обима и врста активности које обавља Универзитет у Београду, Универзитет
се обратио Министарству просвете и науке ради добијања сагласности за заснивање
радног односа са још петнаест извршилаца са високом стручном спремом и четири
извршиоца са средњом стручном спремом.
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА
Универзитет заступа и представља Ректор Универзитета, проф. др Владимир
Бумбаширевић.
Ректор је руководилац и орган пословођења.
Функција Ректора је утврђена Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“ бр 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12),а надлежност Статутом Универзитета
као и Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/08 и 61/05).

5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Рад Универзитета је јаван.
Јавност рада Универзитета уређена је Статутом Универзитета ( члан 149. ).
Јавност рада Универзитет остварује:
1) присуством представника средстава јавног информисања седницама Савета,
Сената и Студентског парламента Универзитета;
2) саопштењима, изјавама и интервјуима ректора, председника Савета,
проректора и генералног секретара;
3) оглашавањем на интернет страницама Универзитета и високошколских
јединица у његовом саставу, општих аката, организационе структуре и имена
чланова органа и тела, планова и програма рада;
4) активношћу Информативног центра Универзитета;
5) издавањем службеног гласила Универзитета;
6) издавањем редових и посебних публикација;
7) поступањем у складу са Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.
Подаци од значаја за јавност рада Универзитета:
Адреса: Београд, Студентски трг 1,
Интернет адреса http://www.bg.ac.rs,
Телефон централе 011/3027-400

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Универзитет у Београду добија захтеве за приступ информацији од јавног
значаја који се најчешће односе на питања;
- реализације уписа,
- поступака тендерске набавке,
- надлежности стручних органа,
- претраживања података из архиве и базе података Универзитета.
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7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Основна овлашћења и делатност Универзитета утврђена су Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007,/ 98/2008, 44/2010 и 93/12).
У
оквиру
делатности
високог
образовања,
Универзитет
обавља
научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку делатност, а може
обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научно-истраживачког
рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.
Делатности Универзитета су:
– високо образовање – шифра 85.42
– остало образовање– шифра 85.59
– помоћне образовне делатности – шифра 85.60
– истраживање и експериментални развој у биотехнологији – шифра 72.11
– истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама – шифра
72.20
– издавање књига – шифра 58.11
– издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
– консултантске делатности у области информационе технологије –
шифра 62.02
– рачунарско програмирање – шифра 62.01
– управљање рачунарском опремом – шифра 62.03
– обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11
– издавање осталих софтвера – шифра 58.29
– веб портали – шифра 63.12
– остале услуге информационе технологије – шифра 62.09
– консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем–
шифра 70.22
– инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12
– кабловске телекомуникације – шифра 61.10
– бежичне телекомуникације – шифра 61.20
– сателитске телекомуникације – шифра 61.30
– остале телекомуникационе делатности – шифра 61.90
– трговина на мало књигама у специјализованим продавницама – шифра –
47.61
– трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у
специјализованим продавницама – шифра 47.62
– делатност библиотека и архива– шифра 91.01
– делатности музеја, галерија и збирки – шифра 91.02
– делатност спортских објеката – шифра 93.11
– одмаралишта и слични објекти за краћи боравак – шифра 55.20
– остали смештај – шифра 55.90
– делатности ресторана и покретних угоститељских објеката –
шифра 56.10
Универзитет обавља делатности непосредно или преко својих високошколских
јединица.
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8. ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
И ОБАВЕЗА
На Универзитету у Београду у школској 2011/2012. години реализовано је 88
програма основних академских студија, 3 програма основних струковних студија, 128
програма мастер академских студија, 6 програма интегрисаних академских студија, 17
програма специјалистичких академских студија, 4 програма специјалистичких
струковних студија и 67 програма докторских студија у четири образовно-научна поља
природно-математичких,
друштвено-хуманистичких,
техничко-технолошких
и
медицинских наука.
У школској 2011/2012. години на Универзитет у Београду уписан је укупно
87551 студент на свим врстама и нивоима студија, укључујући и апсолвенте. Према
статусу у коме су студенти уписани укупно 41244 уписано је у статусу студента који се
финансира из буџета, а 40900 у статусу самофинансирајућег студента (апсолвенти са
студија по старом режиму нису урачунати).
Током 2012. године Универзитет у Београду је остварио успешну сарадњу на
следећим пољима: активно је учествовао у раду међународних организација; остварио
је значајне резултате у домену мобилности, пре свега са универзитетима у Западној
Европи, универзитетима из Кине и Јапана, затим из црноморског региона и бивших
совјетских република, а повећан је и обим сарадње са САД; активно је учествовао у
унапређењу регионалне сарадње; представници Универзитета у Београду учествовали
су на бројним међународним скуповима, семинарима и конференцијама; Универзитет у
Београду је добио велики број пројеката који се финансирају из средстава Европске
комисије и др. Универзитет у Београду посетио је велики број гостију из земље и
иностранства; највиши представници Универзитета у Београду боравили су на водећим
високошколским институцијама у свету и закључили споразуме о сарадњи у циљу
унапређења наставе, научно-истраживачког рада и повећања мобилности студената и
наставног особља.
Универзитет у Београду је у 2012. години значајно проширио и унапредио своју
међународну и међууниверзитетску сарадњу. Посебно треба истаћи позиционирање
Универзитета у Београду међу 500 најбољих на свету, уласком на Шангајску листу.
У координацији са Универзитетском библиотеком, начело отвореног приступа
(Open Access) промовисано је, првенствено путем примене процедура за успостављање
Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду, који је и успостављен почетком
2012. године у сарадњи са Универзитетском библиотеком, у оквиру којег функционише
систем „Е-тезе“. Универзитета у Београду. Систем је намењен похрањивању,
претраживању и коришћењу докторских дисертација одбрањених на Универзитету у
Београду.
Током 2012. године издато је 8658 диплома које су стечене у складу са законом
о високом образовању, што чини укупно 10023 од покретања процедуре издавања
нових диплома.
Крајем 2012. године конституисани су нови сазиви Савета и Сената
Универзитета, већа групација и Већа института.
Као и сваке године Дан Универзитета је прослављен 13.септембра у присуству
високих званица и уз културно-уметнички програм. Уручене су повеље професор
емеритус и додељене су награде студенту генерације, као и награде за најбољи стручни
и научно-истраживачки рад на Универзитету.
На свечаној седници Савета и Сената која је одржана 26.септембра 2012. године
обављена је свечана примопредаја дужности, предајом ректорских инсигнија, новом
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ректору проф. др Владимиру Бумбаширевићу и додељене су захвалнице институцијама
и компанијама које су Универзитет у Београду подржале у раду у претходном периоду.
У овом извештају наведени су само најосновнији подаци који се тичу
најзначајнијих активности на Универзитету. Са задовољством констатујемо да је
Универзитет у Београду успешно завршио академску 2011/2012. годину.
САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА
У протеклој години Савет Универзитета одржао је 7 седница.
Донета је Одлуке о расписивању избори за ректора и четири проректора
Универзитета у Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. годину.
На седници Савета Универзитета, одржаној 29. маја 2012. године, изабран је др
Владимир Бумбаширевић, редовни професор Медицинског факултета, за ректора
Универзитета у Београду, а за проректоре Универзитета изабрани су: др Нада
Ковачевић, редовни професор Фармацеутског факултета, др Иванка Поповић, редовни
професор Технолошко-металуршког факултета, др Миодраг Поповић, редовни
професор Електротехничког факултета и др Далибор Солдатић, редовни професор
Филолошког факултета.
На основу предлога Студентског парламента Универзитета Савет је изабрао
Ивана Шашића, студента Економског факултета Универзитета у Београду, за студента
проректора Унивeрзитета у Београду за школску 2012/2013. годину.
Одржана је конститутивна седница Савета у новом сазиву 24. децембра 2012.
године на којој је верификован мандат чланова Савета. За председника Савета изабран
је проф. др Живослав Тешића, редовни професор Хемијског факултета, а др Драгор
Хибер, ванредни професор Правног факултета изабран је за заменика председника
Савета.
Усвојени су Извештај о раду Универзитета и Извештај о финансијском
пословању Универзитета у 2011. години, као и План рада и Финансијски план
Универзитета за 2012. годину.
Донета је Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду и
Одлука о утврђивању висине школарине на студијама при Универзитету у Београду за
школску 2012/2013. годину;
Донета је одлука о оснивању Веслачког клуба „Капетан Миша“ чији су
суоснивачи Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања и
Факултет организационих наука.
Донета је Одлука о успостављању пројекта Универзитет у природи Универзитета у
Београду и о формирању и раду Савета Универзитета у природи.
Kомисија за спровођење избора ректора и проректора, која је именована Одлуком
Савета о расписивању избора, у периоду од марта до краја маја 2012. године обавила је
све изборне радње у поступку избора ректора и проректора.
Одржана је заједничка седница Савета и Сената Универзитета у Београду 18.
априла 2012. године, на којој је разматран Нацрт Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године.
СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА
У току 2012. године одржано је укупно 13 седница Сената Универзитета у
Београду. Сенат Универзитета разматрао је и одлучивао о многим питањима из своје
надлежности од којих у овом делу издвајамо:
На предлог Већа групација односно Већа за студије при Универзитету, усвојено
је 11 нових студијских програма, односно 12 измена и допуна студијских програма.
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Сенат је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о полагању
испита и оцењивању на испиту, Правилник о упису студената, Одлуку о начину
образовања програмских савета и избора представника у Веће за студије при
Универзитету, Одлуку о начину избора представника већа групација и Већа института
у Веће за студије при Универзитету и Одлуку о поступку спровођења избора чланова
Сената из реда директора научних института.
Такође, Сенат је разматрао и одлучивао о питањима која се односе на Нацрт
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године, успостављања и унапређивања
јединственог информационог система Универзитета, Извештај о упису студената за
школску 2012/2013. годину и Политику уписа студената за наредну 2013/2014. годину,
као и примену одредаба члана 127. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/2005).
Сенат је изабрао 94 наставника у звање редовног професора, а у 4 случаја
одлучивано је по приговору на одлуку о избору у звање.
Звање професор емеритус додељено је проф. др Миодрагу Остојићу, редовном
професору Медицинског факултета у пензији и проф. др Слободану Милосављевићу,
редовном професору Хемијског факултета у пензији.
Сенат је на предлоге факултета изабрао 6 гостујућих професора.
Сенат је на предлоге факултета продужио радни однос за 28 редовних професора
Универзитета који су напунили 65 година живота, а у 13 случајева није прихватио
предлог факултета за продужетак радног односа.
На основу предлога факултета Сенат је изабрао за почасне докторе Универзитета
Пола Џаџа (Paul Judge), угледног донатора за науку и културу, за изузетан допринос
досадашњој научној и просветној сарадњи између Универзитета у Београду и
Универзитета у Кембриџу, као и других универзитета у Уједињеном Краљевству и
Стивена Векснера (Steven Wexner), абдоминалног хирурга, шефа Катедре колоректалне
хирургије и директора академске канцеларије за истраживања и образовање на
Клиници Кливленд на Флориди, за изузетан допринос у развоју светске
колопроктологије и у афирмацији и едукацији наших хирурга у Америци.
Сенат је у 20 случајева дао сагласност на измене и допуне статута факултета
Универзитета у Београду и предложио Савету Универзитета измене Статута
Универзитета у Београду.
Сенат је, такође, разматрао и одлучивао о 10 приговора кандидата на одлуку о
признавању стране јавне исправе.
Усвојени су предлози групација за најбоље студентске научно-истраживачке
радове у календарској 2011. години, као и предлози факултета за студенте генерације у
школској 2011/2012. години.
Разматрана су питања везана за упис студената и донете су одговарајуће одлуке
за упис у школску 2012/2013. годину. Сенат је, такође, утврдио Политику уписа
студената на Универзитет у Београду за школску 2013/2014. годину.
Сенат је на предлог Већа за студије при Универзитету доносио одлуке које се
односе на реализацију ових студија. Тако је донео одлуке о именовању чланова
програмских савета за сваки студијски програм који се реализује као и одлуке о
одобравању теме докторске дисертације за 21 кандидата.
ПРОШИРЕНИ РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ
Одржане су две седнице Проширеног ректорског колегијума, на којима су
разматрана следећа питања: функционисање јединственог информационог система
Универзитета и политика уписа студената на Универзитет у Београду за школску
2013/2014. годину.
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САСТАНЦИ ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ
Као и претходне године, одржано је неколико састанака продекана за наставу на
којима су разматрана питања везана за упис студената, анализе успеха, питања
припреме каталога студијских програма основних академских и интегрисаних
академских студија које се изводе на Универзитету, односно на факултетима у његовом
саставу, као и рангирања кандидата у оквиру укупног броја студената чије се студије
финансирају из буџета, у складу са новим законом. Такође су разматрана поново
питања формирање базе уписаних студената у Информационом систему Универзитета
у Београду као и припреме за упис за наредну школску годину.
ВЕЋА ГРУПАЦИЈА
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Одржано је укупно шест седница на којима је обрађен 31 предмет, међу којима
је обрађено 7 измена и допуна студијских програма. Донета је такође и одлука о
најбољем студентском научно-истраживачком раду у календарској 2011. години.
Формирана је Радна група ове Групације која је радила на припреми Предлога листе
научних часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у
групацији друштвено-хуманистичких наука, која је припремила материјал и који је
прослеђен након усвајања на Већу Сенату Универзитета у Београду. У сазиву 20092012. је такође на иницијативу Факултета политичких наука и Правног факултета
покрнута иницијатива за измену у допуну Правилника о листи стручних, академских и
научних назива. На последњој седници Већа је усвојена допуна Листе научних
часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији
друштвено-хуманистичких наука и прослеђена на надлежност Сенату.
Нови сазив је имао у току 2012. године три седнице и у том периоду, осим
конституисања Већа, изабрани су представници у Веће института, чланови Савета
Универзитета у Београду, као и представници у Веће за студије при Универзитету и у
Савет Универзитетског центра за континуирану едукацију. Такође је оживљена
иницијатива претходног сазива да се студије при Универзутету другачије конципирају
и тренутно се још увек ради на томе.
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Одржано је укупно пет седница на којима је обрађено 22 предмета, међу којима
су обрађене две измене и допуне студијских програма. Донета је такође и одлука о
најбољем студентском научно-истраживачком раду у календарској 2011. години на
природно-математичкој групацији. У сазиву 2009-2012. је такође на иницијативу
Математичког факултета покрнута иницијатива за измену и допуну Правилника о
листи стручних, академских и научних назива.
У истом сазиву је дискутовано о разним питањима. Једна од дискусија је везана
за нове наставне планове природних наука и математике у средњим стручним школама.
На једној од седница такође је дата подршка Математичком факултету у вези са бројем
часова математике у средњим стручним школама.
Такође се дискутовало о матурском испиту и упису на факулете – Веће се у
неколико наврата обраћало и директно Националном просветном савету, а и преко
својих представника у истом покушавало да уреди питање полагања матуре на време.
Обзиром да је за општу матуру предвиђено да се полажу 3 обавезна предмета
(српски језик, математика и страни језик) и 2 изборна предмета, став Већа је да би
можда проблем могао да се превазиђе прављењем композитног теста из природних
наука. С обзиром да је намера Министарства просвете да се тај посао уради за месец до
два, потребно је и да се факултети изјасне шта о томе мисле, као и да учешћем у

29

прављењу тих тестова омогуће да различитом бодовном вредношћу се одређује
различити нивои знања који би се вредновали као досадашњи пријемни испит. Веће је
оштро осудило такав начин рада, нарочито истичући да је нужно поштовати редослед у
овој реформи и прво доносити стандарде, затим наставне планове у складу са
усвојеним стандардима и на крају размишљати о матури као завршном делу
средњошколског образовања. Став је Већа да је неопходно да се стручне институције
(факултети) укључе у цео тај посао на нивоу не појединца него целе институције.
У оквиру дискусије о стратегији образовања дате су опширне примедбе и
мишљење Већа групације.
На једној од седница водила се полемика и о студијском програму "професор
математике и физике" Универзитета у Крагујевцу (ПМФ и Педагошки факултет у
Ужицу) и с тим у вези, Веће је предложило Сенату да Универзитет у Београду преко
Конференције универзитета Србије – КОНУС покрене иницијативу за процену
квалитета и спровођење рангирања свих студијских програма и високошколских
установа које их изводе на територији Србије.
Нови сазив је имао у току 2012. године три седнице и у том периоду, осим
конституисања Већа, изабрани су представници у Веће института, чланови Савета
Универзитета у Београду, представници у Веће за студије при Универзитету, као и у
Савет Универзитетског центра за континуирану едукацију.
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Одржано је пет седница, на којима је обрађено 14 предмета, међу којима су била
два нова студијска програма.
Веће групације медицинских наука обавило је избор чланова Савета
Универзитета у Београду, избор представника у Веће института, избор представника у
Веће за студије при Универзитету и избор члана Савета Универзитетског центра за
континуирану едукацију.
Веће групације медицинских наука разматрало је предлоге за најбољи
научноистраживачки и стручни рад студената, нацрт Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године, проблеме са листом стручних, академских и научних назива,
као и процедуру везану за издавање сагласности за рад са експерименталним
животињама.
ВЕЋЕ ГРУПАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Одржано је шест седница, на којима је обрађено 17 предмета, међу којима су
била два нова студијска програма и три измене и допуне постојећих студијских
програма.
Веће групације техничко-технолошких наука обавило је избор чланова Савета
Универзитета у Београду, избор представника у Веће института, избор представника у
Већу за студије при Универзитету и избор члана Савета Универзиетског центра за
континуирану едукацију.
Веће групације разматрало је предлоге за најбољи научноистраживачки и
стручни рад студената, нацрт Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године,
питања предстојеће акредитације високошколских установа, питање ангажовања
стручњака који нису бирани у наставничка звања за предмете који предвиђају стручну
праксу.
ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Одржано је 6 седницa Већа за студије при Универзитету, на којима је укупно
разматрано 253 предмета.
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На предлог Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета је усвојио 18
нових тема докторских дисертација пријављених на Универзитету, такође је
пријављено 85 мастер радова студената мастер академских студија које се реализују на
Универзитету. На предлог Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета је
донео одлуке о формирању нових сазива Програмских савета једанаест студијских
програма.
Организовано је више појединачних састанака са председницима програмских
савета девет студијских програма мултидисциплинарних студија. Том приликом
разматрана је, поред осталог, акредитација ових студијских програма, као и иновирање
неких од програма.
ВЕЋЕ ИНСТИТУТА
Одржано је пет седница, на којима је обрађено 14 предмета.
Веће института обавило је избор чланова Савета Универзитета у Београду, избор
за чланове Сената Универзитета у Београду, као и избор представника у већима
групација.
Веће института разматрало је питање укључивања научноистраживачких
организација и лица изабраних у научна звања у извођење наставе на Универзитету у
Београду, питање укључивања студената у научноистраживачки рад кроз организовање
активности на институтима, као и проблеме везане за поступак отварања посебних
наменских рачуна института код Управе за трезор ради преноса средстава из буџета.
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
Већа научних области су у 2012. години остварила следећи учинак:

Веће научних области

Теме

Реферати

Избори у
звања

Укупно

Број седница

Медицинских наука

203

95

149

447

7

Друштвенохуманистичких наука

172

108

135

415

7

Правно-економских наука

84

73

44

201

6

Природно-математичких
наука

30

30

34

94

6

Техничких наука

162

114

132

408

10

31

Грађевинскоурбанистичких наука

54

33

40

127

5

Природних наука

134

121

63

318

11

Биотехничких наука

57

43

43

143

7

Укупно

896

617

640

2153

59

Укупно је припремљено 59 седница већа научних области и обрађено је 2153
предмета.
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА

У периоду од 1. oктобра до 31. децембра 2012. године Студентски парламент
Универзитета у Београду је спровео следеће активности:
- Конституисан је Студентски парламент Универзитета и председништво и усвојен је
оквирни план рада за текућу школску годину;
- Медијација при решавању проблема/блокаде на Математичком факултету:
блокада је прекинута и започето је решавање проблема од којих је најбитнији био
увођење 6 рокова за све предмете студијског програма;
- Медијација при решавању проблема/блокаде на Архитектонском факултету:
блокада је прекинута и проблем уписа студената који су остварили 60 ЕСПБ бодова, а
нису на буџету је решен договором између управе и студентског парламента;
- Медијација при решавању проблема/блокаде на ФАСПЕР-у:
блокада је прекинута, и проблем уписа студената који су остварили 60 ЕСПБ бодова, а
нису на буџету је решен договором између управе и студентског парламента. Међутим
појавио се нови проблем који се односи на двосеместралне исппите, односно на
изласке
на исте у току свих рокова и још увек није решен;
- Медијација при решавању проблема/протеста на ФПН-у;
протест је прекинут и проблем уписа студената који су остварили 48 и више ЕСПБ
бодова, а нису на буџету је решен договором између управе и студентског парламента;
- Активно учествовање приликом покушаја да се реши проблем рангирања студената у
студентским домовима:
Студенти нису били задовољни формулом за рангирање у студентске домове, међутим
оба предлога Студентског парламента Универзитета су одбијена од стране
Студентског
центра јер је конкурс расписан у мају и сви студенти су потписали да пристају на
услове
конкурса приликом подношења докумената. Како су се студенти жалили после
предаје
докумената, то је био разлог за одбацивање предлога Студентског парламента;
- Започет је пројекат реевалуације оптерећења студената:
Одржана су 4 састанка на којима се прилагодила постојећа методологија локалним
приликама на сваком од факултета Универзитета;
- Припремљен је предлог Правилника о вредновању ваннаставних активности
студената
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Универзитета у Београду, а у току је припрема предлога Правилника о волонтерском
центру Студентског парламента Универзитета и Правилника о студентском научноистраживачком центру Студентског парламента Универзитета.
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОМБУДСМАН

У току 2012. године uниверзитетски омбудсман је наставио са решавањем у
ранијем периоду приспелих представки, као и са пријемом нових представки и
поступањем по њима.
За разлику од периода одмах након успостављања институције универзитетског
омбудсмана, када су притужбе подносили углавном запослени у јединицама у саставу
Универзитета, сада се све чешће uниверзитетском омбудсману обраћају и студенти. То
је показатељ да је проширено сазнање о постојању институције универтзитетског
омбудсмана, али и да код студената постоји свест да имају заштитника права и
интереса на кога могу рачунати. У неколико случајева, универзитетском омбудсману су
се обратила са молбом за заштиту права и лица са високошколскiх установа ван
Универзитета у Београду, и она су упућена да се јаве републичком Заштитнику грађана.
Када су у питању представке чланова универзитетске заједнице из круга
наставника и сарадника, и даље се у највећем броју случајева ради о ситуацијама
везаним за изборе у звања, где узроци проблема углавном леже у поремећеним
односима међу колегама. На овом плану постоји изражена потреба да се отклони
волунтаризам у поступцима гласања у колегијалним органима који учествују у
изборима у звања, где се не води увек рачуна о законом и подзаконским актима
прописаним условима и критеријуима за избор у звања, већ се учесници у поступцима
избора приликом гласања опредељују руководећи се другим мерилима и обзирима,
попут припадности „клановима“, незамерања, личних симпатија и антипатија и слично.
Појавили су се и случајеви притужби због мобинга, где посебан проблем представља
утврђивање чињеница.
Када су у питању студентске представке, углавном се ради о правима и
интересима везаним за статусна и финансијска питања, тако да је период уписа период
највећег прилива таквих представки. Чини се да студенти не поседују довољну меру
свести и сазнања о томе да имају и права везана за сам образовни процес. У два случаја
универзитетски омбудсман је, заједно са проректорком за наставу проф. др Недом
Бокан, учествовао у решавању „уских грла“ на плану пролазности на испитима на два
факултета, а преузете су и мере да се таквој врсти проблема приступи на системски
начин.
У највећем броју случајева интервенција универзитетског омбудсмана се
задржавала на нивоу давања савета подносиоцима представки, а и лицима која су му се
обраћала без формалног подношења представки, затим следе покушаји посредовања
ради превазилажења проблема и решавања спорних ситуација, а најређе су биле
ситуације када је постојала потреба за констатовањем кршења права и предлагањем
одговарајућих мера. У неким случајевима проблеми су отклоњени пре него што је
универзитетски омбудсман почео да поступка по представкама које су се на те
проблеме однослиле.
Поред поступања по конкретним представкама, универзитетски омбудсман је у
оквиру свог задатка да се стара о „унапређењу квалитета образовног процеса“ (члан 59.
став 1. Статута Универзитета у Београду) иницирао успостављање пројекта
„Универзитет у природи“ у оквиру UNESCO-вог Резервата биосфере Голија-Студеница
и Парка природе Голија. На његову иницијативу је између Универзитета у Београду и
Општине Ивањица, 1. и 6. децембра 2011. године, закључен „Споразум о намери
успостављања Универзитета у природи Универзитета у Београду на подручју Резервата
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биосфере Голија-Студеница, Парка природе Голија и ваздушне бање Ивањица“, на
основу кога су Универзитету дата на трајно коришћење четири објекта на планини
Голији. Савет Универзитета у Београду је, на седници одржаној 26. септембра 2012.
године, усвојио Одлуку о успостављању пројекта Универзитет у природи Универзитета
у Београду и формирању и раду Савета Универзитета у природи (‘’Гласник
Универзитета у Београду’’, број 168/12). Савет Универзитета у природи је почео са
радом, а на његовом челу се налази проф. др Бранко Ковачевић.
Посебан проблем са којим се у свом раду среће универзитетски омбудсман је
чињеница да још увек не постоји служба универзитетског омбудсмана, иако је њено
формирање, које је нужан предуслов за ефикасан и квалитетан рад ове институције,
предвиђено чланом 19. Правилника о раду универитетског омбудсмана („Гласник
Универзитета у Београду” број 156/10), тако да се активности институције
универзитетског омбудсмана своде на активности појединца, који ову одговорну и
тешку функцију, која захтева ангажман читавог тима људи, врши уз обављање својих
редовних наставничких активности.
ПОМОЋНА СТРУЧНА И САВЕТОДАВНА ТЕЛА
Одбор за статутарна питања
Одбор је одржао 5 седница.
Одбор је дао 20 мишљења о сагласности на измене и допуне статута факултета
са Статутом Универзитета и заузео више ставова о најзначајнијим питањима у вези са
применом Закона о високом образовању.
Одбор је утврдио Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у
Београду,.
Одбор за финансије
Одржана је једна седница Одбора за финансије на којој је разматран Извештај о
финансијском пословању Ректората за 2011. годину, Финансијски план Ректората за
2012. годину и Извештај о финансијском пословању факултета у 2011. години.
Одбор је одржао и састанаке у проширеном саставу уз присуство продекана за
финансије факултета Универзитета у Београду. На овим састанцима разматрана су сва
питања која су директно утицала на финансијску ситуацију на факултетима, предлози
за нову Уредбу по којој се финансирају факултети и Универзитет, финансијски аспекти
Темпус пројеката, захтев Министарству просвете да факултетима одобри додатна
средства за студенте мастер и докторских студија и друга питања.
Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета
Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета је у 2012. години одржао две
седнице, на којима су усвојени предлози аката за унапређење квалитета које Одбор, као
саветодавно тело, упућује Сенату и Савету. Одбор је дао предлог за образовање
Комисије за самовредновање Универзитета у Београду и у децембру 2012. године Сенат
Универзитета донео је одлуку о образовању Комисије за самовредновање Универзитета
у Београду, која има осам чланова, а којом координира проректор за наставу
Универзитета у Београду проф. др Нада Ковачевић.
Крајем децембра 2012. године одржана је прва заједничка седница Одбора за
обезбеђење и унапређење квалитета и Комисије за самовредновање. На седници је
договорен план рада везан за прикупљање података и логистичку припрему материјала
за нови циклус акредитације Универзитета у Београду.
Одбор је учествовао у активностима у овиру ТЕМПУС пројекта „Internal Quality
Assurance at Serbian Universities“ – SIQAS.
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Међународна конференција о квалитету у високом образовању, коју је
организовало Министарство просвете и науке Републике Србије, а у чијој припреми је
учествовао Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета, одржана је 8. марта 2012.
године. Конференцији је присуствовао министар просвете и науке проф. др Жарко
Обрадовић, председник Европске асоцијације универзитета, проф. др Жан Марк Рап,
као и други уважени гости.
Одбор је учествовао у активностима у овиру ТЕМПУС пројекта „Internal Quality
Assurance at Serbian Universities“ – SIQAS. Регионална конференција SIQAS -„Internal
Quality Assurance at Serbian Universities“ ТЕМПУС пројекта одржана је 30. марта 2012.
године у згради Ректората Универзитета у Београду.
Одбор за професионалну етику и етички одбор
У току 2012. године Одбор је одржао 7 седница. У периоду од конституисања
овог сазива примљено је 14 нових предмета, с тим што су два предмета пристигла у
току месеца децембра 2012. године Из предходног периода пренета су 4 предмета.
Одбор је у извештајном периоду разматрао 16 предлога и решио 10 предмета, а у
осталим предметима поступак је у току.
Сви нерешени предмети односе се на утврђивање повреде интелектуалне
својине. Одбор је на седници одржаној крајем 2011. године упутио допис Сенату да
Сенат размотри ово питање, анализом примене постојећих правила Статута и Закона,
како би се остварила јединствена политика на Универзитету у Београду и ако је
неопходно иницирати унапређење регулаторног оквира. По овим преметима се чека
одлука Сената.
Етички одбор је у току 2012. године одржао једну седницу и решио једну
жалбу.
КОМИСИЈЕ/РАДНЕ ГРУПЕ
Комисија за признавање страних високошколских исправа
Koмисија је одржала 9 седница на којима је разматрано 248 предлога одлука.
Позитивно је решено 209, 1 предмет решила је посебна комисија, 3 негативно решена;
за 5 предмета формиране су посебне мултидисциплинарне комисије; за 26 предмета
затражене су додатне информације, односно допуна документације од факултета као
подносилаца предлога одлука, односно од кандидата; за 5 предмета је затражена
информација од ENIC центра о статусу стране високошколске установе.
Комисија за упис
Током 2012. године Комисија за упис је радила у два сазива. Први сазив је радио
се осим на увођењу пилот пројекта - претпријављивања студената за упис на студијске
програме и на измени Правилника о упису на студије Универзитета у Београду.
Иницијатива за измену Правилника је проистекла из покушаја да се реше сви уочени
проблеми у досадашњем раду Комисије, а на основу жалби кандидата.
Комисија за упис у школску 2012/2013. годину, у координацији проректора
проф. др Неде Бокан, формирана је на седници Сенат 6. јуна 2012. године. Након
спроведеног уписа Комисија је поднела извештај Сенату о упису студената у прву
годину основних академских и интегрисаних академских студија.
Оно што је новина у 2012. години јесте да је Универзитет у Београду по први пут
ове године започео са претпријављивањем (on-line пријављивањем) студената за упис
на мастер академске студије.
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Овај пилот пројекат односио се на неколико студијских програма за које су се
факултети изјаснили и то:
Факултет организационих наука:
Мастер академске студије Операциона истраживања и рачунарска статистика
Мастер академске студије Софтверско инжењерство и рачунарске науке
Електротехнички факултет:
Мастер академске студије електротехнике и рачунарства
Машински факултет:
Мастер академске студије машинског инжењерства
Географски факултет:
Мастер академске студије Географија
Мастер академске студије Туризмологија
Мастер академске студије Просторно планирање
Мастер академске студије демографија
Мастер академске студије Геопросторне основе животне средине
Математички факултет:
Мастер академске студије математика
Мастер академске студије информатика
Мастер академске студије Астрономија и астрофизика
Пријављивање кандидата за упис на мастер академске студије је било могуће
обавити путем линка на сајту Универзитета у Београду, у периоду од 27. августа до 15.
септембра 2012. године.
Уколико се на овај начин не пријави довољан број кандидата, било је
предвиђено да буде одржан регуларан циклус пријављивања планиран у периоду од 17.
до 21. септембра 2012. године, који је након тога и продужен на 10. октобар 2012.
године.
Ова процедура је плод детаљног проучавања процедуре уписа на страним
универзитетима и њено примењивање, поред тога што ће Универзитету у Београду и
факултетима у оквиру Универзитета, олакшати упис, треба да омогући и већу
конкурентност при довођењу страних студената. Укупно је послато комплетних 527
пријава и то: ЕТФ – 435; Машински – 9; Математички – 72; ФОН – 0; Географија – 11.
За признавање страних диплома је било укупно 5 пријава, тако да се испоставило да је
најмање страних студената аплицирало и користило овај софтвер и овај начин пријаве.
Комисије за универзитетска признања
Одржане су две седнице Комисије на којима су разматране следеће иницијативе:
иницијатива Медицинског факултета за доделу почасног доктората Стивену Векснеру
(Steven Wexner), шефу Катедре колоректалне хирургије и директору академске
канцеларије за истраживања и образовање на Клиници Кливленд на Флориди и
иницијатива Филолошког факултета за доделу почасног доктората проф. др Полу Џаџу
(Paul Judge), угледном британском посленику у области науке и културе.
Оба ова предлога су једногласно прихваћена и прослеђена Сенату на даљу
надлежност, што је Сенат и усвојио.
У вези са тим, припремљене су и обављене доделе и то: 6. септембра 2012.
године додељена је диплома почасног доктора Универзитета у Београду Пол Џаџу у
згради Ректората Универзитета у Београду и Стивену Векснеру 12. oктобра 2012.
године у Сава центру у оквиру светског конгреса колопроктолога.
Другостепена дисциплинска комисија
Другостепена дисциплинска комисија је одржала 4 седнице на којима је
разматрала укупно 18 жалби студената и донела исто толико одлука. Дисциплинска
36

комисија је потврдила 11 одлука првостепених дисциплинских комисија, преиначила је
у блажу казну 5 одлука, а два првостепена решења враћена су првостепеној
дисциплинској комисије на поновно одлучивање.
Дисциплинска комисија Универзитета је 15. новембра 2012. године одржала
састанак са представницима дисциплинских комисија факултета у саставу
Универзитета у Београду. Састанак је сазвала проф. др Нада Ковачевић, проректор
Универзитета у Београду, на иницијативу Дисциплинске комисије Универзитета, а у
циљу усаглашавања ставова првостепених дисциплинских комисија приликом
изрицања дисциплинских мера учиниоцима дисциплинских повреда.
Радна група за програме сталног усавршавања
Радна група именована је у складу са закључцима са седнице Сената
Универзитета одржане 25. новембра 2009. године, са задатком да дефинише услове,
начин и поступак реализације програма сталног усавршавања, као и садржај и изглед
обрасца на коме се издаје уверење о савладаном програму сталног усавршавања. Радна
група одржала је 4 састанака на којима је припремила Бизнис план Универзитетског
Центра за континуирану едукацију; припремила Каталога програма сталног
усавршавања на факултетима Универзитета у Београду за школску 2011/2012. годину,
који је доступан на сајту Универзитета, на страни Центра за континуирану едукацију.
Радна група je радила на прикупљању података о типовима програма сталног
усавршавања које су факултети организовали раније (програми за додатно школовање
наставника, инкубатор техничких факултета у циљу развоја предузетништва, курсеви за
лиценцу, семинари које одобрава Завод за унапређење образовања, специјализације у
циљу иновације знања, сталне трибине, итд.). Прикупљени подаци изнети су у тексту
под насловом: Развој доживотног учења на Универзитету у Београду, доступна на сајту
Универзитета, на страни Центра за континуирану едукацију.
На предлог радне групе достављени су Сенату на усвајање: одлука да се у
оквиру Универзитетског центра за континуирану едукацију оснује Одељење за
конверзију образовања; измене Правилника о раду Универзитетског Центра за
континуирану едукацију, као и допуњен Бизнис план активностима новооснованог
одeљења.
Радна група која се бавила питањем укупног оптерећења потребног за
савладавање садржаја појединачних предмета исказаних у ЕСПБ бодовима
На седници Сената Универзитета у Београду 29. фебруара 2012. године
формирана је Радна група која се бавила питањем укупног оптерећења потребног за
савладавање садржаја појединачних предмета исказаних у ЕСПБ бодовима, у циљу
потребе за евентуалним пондерисањем приликом израчунавања просечне оцене, а и у
оквиру припрема за самоевалуацију која нам предстоји.
Радна група је именована у следећем саставу: проф. др Неда Бокан, проф. др
Александар Јовановић, проф. др Милан Медаревић, проф. др Јелена КнежевићВукчевић, проф. др Нада Ковачевић и студент проректор Милан Крстић, Радна група је
одржала састанак 7. марта 2012. године и закључила да се прибаве подаци од факултета
и студентских парламената факултета и тек на основу њих врше процене за
потенцијално пондерисање. Од факултета је затражена информација о томе да ли се
приликом израде студијских програма за акредитацију водило рачуна о оптерећености
и укупном ангажовању студената (часова активне наставе и укупног броја сати
индивидуалног рада) и на основу тога додељивао одређени број ЕСП бодова
појединачном предмету; а од студентских парламената информација о томе да ли број
бодова које носе појединачни предмети одговара стварном времену које просечан
студент утроши на часове наставе, самостални рад, колоквијуме и испите.
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Рок за достављање података је био 16. март т.г. Одговорило је 6 факултета и 8
студентских парламената. Од тих 6 факултета сви сматрају да се приликом израде
студијских програма водило рачуна о оптерећености и укупном ангажовању студената,
те да су бодови у складу са реалним оптерећењем студената, али је већина и при ставу
да би у оквиру самоевалуације било веома корисно преиспитати тај однос.
Одговори студентских парламената се могу поделити у две групе – 4 парламента
која су мишљења да већина предмета није добро бодована, при чему се наводе разни
разлози – преобимна или превише захтевна литература за предмет коме је додељен
мали број бодова, велика неусклађеност на различитим годинама студија и слично, али
су сви мишљења да је реевалуација одличан начин да се све то преиспита и изврши
детаљна анализа по предметима. Поједини факултети су већ у покренули иницијативу
за анализама и очекују у скоријем периоду да се реализују. Овакви резултати су
упућени Сенату на разматрање.
Радна група за анализу питања пролазности на испитима
На седници Сената Универзитета у Београду 29. фебруара 2012. године
формирана је Радна група која се бавила питањем пролазности на испитима. На
иницијативу представника студената Сенат је формирао Радну групу у саставу:
професори др Тања Јовановић, др Бранко Ракић, др Горан Нешић и студенти : Ана
Тешић и Борјан Соковић. Координатор Радне групе је била проректор проф. др Неда
Бокан а задатак је био да анализира пролазност студената у поређењу са онима који
студирају на иностраним универзитетима са којима Универзитет у Београду остварује
сарадњу и да о резултатима обавести Сенат на једној од наредних седница.
Радна група је анализирала
податке прибављене од факултета и ради
унапређења начина праћења пролазности студената и повећања ефикасности студирања
предложила измене Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту. Предлог
Радне групе је био предмет расправе на неколико седница Сената и претрпео је
неколико измена док није на последњој седници Сената Универзитета у Београду у
сазиву 2009/2012. година 26. септембра 2012. године и усвојен. Суштина измене се
састоји у обавези факултета да воде статистику о полагању испита на основним и
интегрисаним академским студијама (по предметима и по роковима). Декан је у
обавези да до 1. марта достави ректору Извештај о успеху на испитима по предметима
у претходној школској години. Извештај се односи на студенте који су предмет
уписали по први пут. Факултет је дужан да размотри узроке лошег успеха на предмету
уколико је успешност полагања предмета на годишњем нивоу мања од 30%, као и да
пропише механизме којима ће решавати ова питања.
Радна група за припрему примедби Универзитета у Београду на Нацрт
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године
Одлуком Сената Универзитета формирана је радна група која је имала задатак да
припреми предлог примедби Универзитета у Београду на Нацрт Стратегије развоја
образовања у Србији до 2020. године. Координатор Радне групе је био проректор проф.
др Марко Иветић. Радна група је затражила од факултета да се у писаној форми изјасне
о Нацрту Стратегије и на неколико састанака, на основу примедби пристиглих са
факултета, сачинилила је обједињени текст примедби.
Тим поводом је одржана и заједничка седница Сената и Савета Универзитета на
којој је разматран припремљени текст примедби, допуњен и промењен прилозима на
седници и након усвајања упућен предлагачу Стратегије развоја образовања у Србији
до 2020. године.
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Радна група за припрему предлога измене Закона о основама система
образовања и васпитања
На иницијативу факултета који школују за тзв. `наставничка звања` формирана
је радна група са задатком да анализира постојећа решења за услове за запошљавање и
рад у школама. Радна група је на два одржана састанка анализирала искуства факултета
и сагласила се да се предложи измена Закона о основама система образовања и
васпитања у делу који дефинише услове за рад у основној и средњој школи. Овакав
предлог упућен је Министарству просвете и науке Републике Србије.
Радна група за укључивање института у извођење наставе
Радна група је одржала два састанка, на којима је разматрала начине како да се
отклоне препреке укључивању института у наставу.
Радна група за анализу питања признавања здравствених специјализација
По указаној потреби за усклађивање поступка признавања исправа о завршеним
здравственим специјализацијама стечених у иностранству формирана је група коју су
чинили декани факултета медицинске групације.
Радна група је закључила да надлежност признавања предметних исправа није
прецизно дефинисана законом. Универзитет у Београду ће обављати признавања
исправа о завршеним здравственим специјализацијама стечених у иностранству и
потребно је да у том смислу факултети групације медицинских наука Универзитета у
Београду припреме списак докумената неопходних за покретање поступака признавања
предметних исправа и предлог одговарајуће процедуре како би се ово питање уредило
општим актом Универзитета.
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОПИСИ
Припремљени су и усвојени следећи општи акти:
- Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду;
- Правилник о упису студената;
- Правилник о изменама и допунама Правилника о полагању испита и оцењивању на
испиту;
- Одлука о начину образовања програмских савета и избора представника у веће за
студије при Универзитету;
- Одлука о начину избора представника већа групација и Већа института у Веће за
студије при Универзитету;
- Одлука о поступку спровођења избора чланова Сената из реда директора научних
института;
- Правилник о електронском канцеларијском и архивском пословању;
- Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању Универзитетског центра за
континуирану едукацију којом је у оквиру Центра основана Канцеларија за конверзију
образовања;
- Правилник о организовању и условима коришћења превоза за студената са
хендикепом
- Правила о начину и процедури располагања опремом пројеката ТЕМПУС програма
од стране студената Универзитета у Београду.
Припремљени су и предлози Одлуке о оснивању Центра за електронско учење и
Правилника о раду овог центра, предлог Правилника о вредновању ваннаставних
активности студената, предлог Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, као и предлог Правилника о посебном начину
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признавања високошколских исправа и вредновању студијских програма универзитета
са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност по
прописима Републике Србије.
По захтевима факултета припремљено је више мишљења и заузети су правни
ставови у вези са радом већа научних области, о примени Закона, Статута и других
општих аката из области рада Универзитета.
УПИС ЗА АКАДЕМСКУ 2011/2012 ГОДИНУ
Универзитет у Београду сагласно својим основним задацима и циљевима
утврђује услове за упис студената и обезбеђује услове студентима за успешно
савладавање студијских програма.
У школској 2011/2012. години на Универзитет у Београду уписано је укупно
87551 студената на свим врстама и нивоима студија, укључујући и апсолвенте. Према
статусу у ком су студенти уписани укупно 41244 уписано је у статусу студента који се
финансира из буџета, а 40900 у статусу самофинансирајућег студента (апсолвенти са
студија по старом режиму нису урачунати).
Број студената уписаних на све врсте и нивое студија у школској 2011/2012.
години:

Факултет

Архитектонски факултет
Грађевински факултет
Електротехнички факултет
Машински факултет
Пољопривредни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Технички факултет у Бору
Технолошко-металуршки
факултет
Факултет организационих наука
Шумарски факултет
Σ на ТТ групацији

Факултет

Економски факултет
Правни факултет
Православни богословски
факултет
Учитељски факултет
Факултет безбедности
Факултет политичких наука
Факултет спорта и физ. васпитања
Факултет за специјалну едукацију

укупан број
уписаних који
се
финансирају
из буџета
1027
1179
1747
1706
1995
699
1210
553
639
2247
946
13948
укупан број
уписаних који
се
финансирају
из буџета
3377
3093

укупан број
уписаних који
се сами
финансирају

укупан
број
уписаних
странаца

укупан број
апсолвената

421
1131
2161
901
732
419
632
390

15
12
126
9
4
11
3
0

0
574
232
0
0
15
0
345

1448
2884
4140
2607
2727
1133
1842
1288

610
2462
487
10346

16
2
1
199

89
124
429
1808

1338
4833
1862
26102

укупан број
уписаних који
се сами
финансирају

укупан
број
уписаних
странаца

укупан број
апсолвената

4996
5010

16
14

253
275

8626
8378

593
843
1084
3938
950
823

5
6
1
49
4
2

131
0
52
65
371
83

1327
2092
1785
5199
2081
2304

603
1249
649
1196
760
1398
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укупно
уписаних
студената

укупно
уписаних
студената

Филозофски факултет
Филолошки факултет
Σ на ДХ групацији

2437
3878
18640

Факултет

Медицински факултет
Стоматолошки факултет
Факултет ветеринарске медицине
Фармацеутски факултет
Σ на М групацији

Факултет
Биолошки факултет
Географски факултет
Математички факултет
Факултет за физичку
хемију
Физички факултет
Хемијски факултет
Σ на ПМ групацији

Студије при Универзитету
УКУПНО НА
УНИВЕРЗИТЕТУ

1910
3016
23163

укупан број
уписаних
који се
финансирају
из буџета
2277
819
546
1382
5024

7
10
114

укупан број
уписаних
који се сами
финансирају

укупан број
уписаних
странаца

1944
324
376
776
3420

укупан број
уписаних који се
финансирају из
буџета
671
1004
910

укупан број
уписаних који
се сами
финансирају
802
1334
751

245
267
535
3632

213
171
371
3642

укупан број
уписаних који се
финансирају из
буџета
0

укупан број
уписаних који
се сами
финансирају
329

41244

40900

139
0
1369

72
7
2
25
106
укупан број
уписаних
странаца

укупан број
уписаних
странаца

4486
6894
43172

укупан број
апсолвената

укупно
уписаних
студената

588
290
136
0
1014
укупан број
апсолвената

4809
1433
1058
2158
9458
укупно
уписаних
студената

1
0
4

247
217
20

1720
2555
1681

2
2
10
19

119
0
9
612

577
438
915
7886

укупан број
апсолвената

укупно
уписаних
студената

9

604

933

447

5407

87551

Креирана је нова база података уписаних студената и прикупљени су подаци о
укупном броју уписаних студената по категоријама (уписаних на старе основне,
специјалистичке, магистарске и докторске студије, уписаних на основне академске
студије, уписаних на дипломске академске студије, уписаних на специјалистичке
академске студије, уписаних на докторске студије, уписаних на основне струковне
студије, уписаних на специјалистичке струковне студије) у школској 2011/2012.
години.
За потребе информисања будућих студената на Универзитету, прошле године је
отворена посебна електронска адреса за упис на коју током целе године стижу питања
на која се одговара електронским путем. Током године пристигао је велики број питања
која се најчешће односе на услове студирања, појашњења у вези са пријемним
испитима, режим студија, понуђене студијске програме и сл. На сва ова питања је
одговарано, а како је највећи број њих упућен из иностранства, истовремено су
достављане и информације у вези са
признавањем претходно стечене
школске/високошколске исправе.
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Универзитет је објавио обједињени конкурс за упис студената на студијске
програме свих врста и нивоа студија при чему је обављен врло обиман и захтеван посао
прикупљања, усаглашавања и проверавања елемената који су саставни део конкурса.
Прикупљени су предлози уписних квота факултета, припремљен је материјал за
Сенат Универзитета и Министарству просвете упућен је предлог броја студената за
упис у школску 2012/2013. годину и Мишљење о броју студената који се школује на
терет буџета.
Упис на Универзитет пратила је Универзитетска комисија за упис коју је
именовао Сенат Универзитета, у складу са Статутом и Правилником о упису, а која
координира рад комисија факултета и даје ближа упутства за спровођење поступка
уписа као и саопштења за јавност у вези са уписом.
За школску 2011/2012. годину је на захтев Министарства просвете и науке, а у
сарадњи са факултетима, сачињена евиденција Универзитета која се односила на
податке о студентима уписаним на докторске студије (име, презиме и број индекса) и
прослеђена Министарству.
Такође је током 2012. године обављено истраживање у вези са уплатама
Министарства на име финансирања буџетских студената на докторским студијама. У
вези са тим је послат допис Министарству 17. октобра 2012. године у покушају да се
реши проблем обезбеђења услова за студирање и бављење научноистраживачким
радом студената на доктроским студијама.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
У току 2012. године на Универзитету су припремљени одговори на акт
упозорења за акредитацију студијских програма: Биофизика, Историја и филозофија
природних наука и технологије и Превентивна конзервација.
Током године од Комисије за акредитацију добијене су одлуке о акредитацији
два студијска програма: Астрофизика и Образовне политике. Студијски програм
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама достављен је на акредитацију
маја 2012. године.
У току 2012. године учињен је огромни напор да се уреди евиденција о
студијским програмима које је донео Сенат Универзитета и акредитованим студијским
програмима са документацијом о акредитацији и евентуалној доакредитациј.
Евиденција подразумева преглед по факултетима, списак назива свих студијских
програма по врстама и нивоима студија, одговарајућу документацију, као и преглед
оне која нам недостаје. Осим одлука Сената о доношењу програма у табеле је унета
евиденција о одлукама и уверењима о акредитацији, као и да ли су се програми нашли у
конкурсу за школску 2012/2013. годину.
У току 2012. године припремљен је Каталог акредитованих студијских програма
основних академских и интегрисаних академских студија.
Каталог се у електронском облику налази на веб страници Универзитета, мада је
планирано да се одређени број примерака и одштампа, као што је то учињено у случају
каталога студијских програма другог и трећег степена.
СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ
На предлог Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета је усвојио 18
нових тема докторских дисертација пријављених на Универзитету, такође је
пријављено 85 мастер радова студената мастер академских студија које се реализују на
Универзитету. На предлог Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета је
донео одлуке о формирању нових сазива Програмских савета једанаест студијских
програма.
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Организовано је више појединачних састанака са председницима програмских
савета девет студијских програма мултидисциплинарних студија. Том приликом
разматрана је, поред осталог, акредитација ових студијских програма, као и иновирање
неких од програма.
У школској 2011/12. години при Универзитету су организоване:
Мастер академсе студије на енглеском језику - “Еuropean and International
policies and crises Menagament”
Организоване су и спроведене одбране 5 мастер радова кандидата, пријављено је
пет тема мастер радова. Три одбране мастер радова одржане су на партнерском
Универзитету “La Sapienza” у Риму.
Расписан је Конкурс за упис на студије за школску 2012/2013 годину. Конкурс
је отворен до 31. јануара 2013. год.
У сарадњи са Универзитетом “La Sapienza” у Риму радило се на прецизирању
курикулума програма, у делу који се односи на мобилност студената, односно њихове
обавезе према Универзитету “La Sapienza“ како би се остварило право на дуплу
диплому. Издато је шест диплома.
Мастер академске студије - „Превентивна конзервација“
За школску 2012/2013. годину није расписан Конкурс за упис на студијски
програм, услед немогућности да се програм реализује квалитетно. Одбрањено је пет
мастер радова. Издате су дипломе другој генерацији студената.
Мастер академске студије „Тероризам, организовани криминал и безбедност
60 ЕСПБ“ и „Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ
Расписан је конкурс, обављен је одабир и упис студената на ове студије за
школску 2012/2013 годину. Уписана је трећа генерација студента (100 студената).
Студијски програм пропраћен је великим интересовањем студената за упис на програм.
Организована је настава, консултације, материјал за наставу и др. Пријављен је 41
мастер радов, а одбрањено је 26 мастер радова.
Мастер академске студије: „Менаџмент пословних перформанси, и
Предузетнички менаџмент“ које се остварују у оквиру Темпус пројекта Concur
Расписан је конкурс, обављен одабир и упис студената на ове студије за
школску 2011/2012 годину. Уписана је друга генерација студента (24 студената).
Одбрањен је 21 мастер рад. Одржан је састанак са Националном службом за
запошљавање и Привредном комором (партнерима на Пројекту), са циљем
обезбеђивања сарадње која би довела до остваривања циља овог програма, а то је да се
програм понуди младим и незапосленим људима спремним да се преквалификују и
тако повећају своје шансе за запошљавање. Национална служба је објавила текст
конкурса у часопису Послови, на огласним таблама својих филијала, а послодавци су
лично о програму обавештавали потенцијале будуће студенте. Студијски програм
акредитован је јуна 2011. године. Организована је настава, консултације, материјал за
наставу, пракса и др.
Мастер академске студије: „Астрофизика“
Расписан је конкурс, обављен одабир и упис студената на ове студије за школску
2012/2013 годину. Уписана је трећа генерација студента. Одбрањена су 3 мастер рада.
Одржано је више састанака са руководством Универзитета како би се приликом
реализације програма ускладила правила реализације програма са партнерским
универзитетима и договорио изглед заједничке дипломе. Организована је настава,
консултације, материјал за наставу, пракса и др. Издато је 6 диплома.
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Докторске студије – „Историја и филозофија природних наука и
технологије“
Расписан је конкурс, обављен је одабир и упис студената на ове студије за
школску 2012/2013 годину и организована је настава. Уписано је 10 студента. За
студенте који су ове студије уписали раније, организовани су испити и консултације са
професорима. Пријављене су 4 теме докторских дисертација студента ових студија
током школске 2011/2012. године.
Докторске студије – „Биомедицинско инжењерство“
Расписан је конкурс, али није било интересовања за упис на студије у школској
2012/2013 години.
Докторске студије – „Биофизика“
Расписан је конкурс, обављен одабир и упис студената на ове студије за школску
2012/2013 годину и организована је настава. Уписан је један студент.
Програмски савети мултидисциплинарних студија
Одржане су три седнице Програмског савета за мултидисциплинарне мастер
академске студије област: -“Еuropean and International policies and crises Menagament” ,
на којима су разматрани: доакредитација, упис, школарина, листе наставника за
извођење програма на студијама, предлози мастер радова студента, формирани су
предлози комисија за оцену и одбрану мастер радова студената, разматране исплате
хонорара за извођење наставе и др.
Одражана су два састанка Програмског савета мастер академских студија
„Превентивна конзервација“ на којима су разматрани: проблеми реализације студија,
упис, школарина, листе наставника за извођење програма на студијама, разматране су
исплате хонорара наставницима за извођење наставе на програму и др.
Одржане су три седнице Програмског савета за мултидисциплинарне мастер
академске студије област: „Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 ЕСПБ“
и „Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ“ , на којима су
разматрани: упис, школарина, листе наставника за извођење програма на студијама,
предлози мастер радова студента, формирани су предлози комисија за оцену и одбрану
мастер радова студената, разматране су исплате хонорара за извођење наставе и др.
Одржане су три седнице Програмског савета мастер академских студија:
„Менаџмент пословних перформанси и Предузетнички менаџмент“ на којима су
разматрани: упис, школарина, листе наставника за извођење програма на студијама,
разматране су исплате хонорара наставницима за извођење наставе на програму и др.
Одржане су три седнице Програмског савета мастер академске студије:
''Астрофизика'' на којима су разматрани: упис, школарина, листе наставника за
извођење програма на студијама, разматране су исплате хонорара наставницима за
извођење наставе на програму и др.
Одражана су четири састанка Програмског савета докторских студија „Историја
и филозофија природних наука и технологије на којима су разматрани: промена
руководиоца студијског програма, упис, школарина, листе наставника за извођење
програма на студијама, исплате хонорара наставницима за извођење наставе на
програму и др. На програму је дошло до промене председавајућег Програмског савета.
Уместо проф. др Љубинке Трговчевић-Митровић програмом ће руководити проф. др
Александар Седмак.
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Докторске дисертације из мултидисциплинарних области
У наведеном периоду седам докторанада је одбранило своје дисертације, а
одобрена је 21 тема нових докторских дисертација. Припремљен је материјал за
промоцију 7 доктора наука који су своје дипломе стекли на мултидисциплинарним
студијама Универзитета. У овом тренутку 55 кандидата је у процесу израде докторске
дисертације.
Отворене су матичне књиге, досијеи, индекси за студенте уписане на програме
мултидисциплинарних студија у школској 2011/2012. години, као и ажурирање истих за
раније уписане студенте на програмима. Израђена су уверења о докторирању и одбрани
мастер радова на универзитетским програмима.
Успостављена је електронска матична књига по новом закону и у евиденцију су
на овај начин унети сви студенти који су похађали програме мултидисциплинарних
студија на Универзитету, као и тек уписане генерације у школској 2011/2012. години.
СТУДЕНТИ
АНАЛИЗА УСПЕХА СТУДЕНАТА

Анализа резултата студената основних академских и интегрисаних
академских студија
На основу података који су од факултета у саставу Универзитета у Београду
прибављени ради праћења трајања и успеха студирања студената први пут уписаних на
студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија у
школској 2010/2011. години, анализирана је ефикасност студирања студената ове
генерације.
Анализи расподеле броја студената по броју бодова, као индикаторима резултата
остварених на студијским програмима основних академских и интегрисаних
академских студија, претходио је преглед укупног броја студената уписаних први пут
школске 2010/2011. године у буџетском и самофинансирајућем статусу, као и преглед
броја тих студената који су се током 2010/2011. године исписали са студија.
Анализа резултата заснива се на броју студената први пут уписаних на студијске
програме у школској 2010/2011. години („бруцоша“), који су током школске 2010/2011.
године остварили број ЕСПБ бодова у распону од 48 до 59, као и на броју студената
који су остварили 60 ЕСПБ бодова.
СТУДЕНТСКЕ НАГРАДЕ
Универзитет у Београду посебну пажњу поклања талентованим и надареним
студентима. Сваке године се на основу Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду, додељују награде “Студент генерације” и награде за најбоље
стручне радове студената.
На свечаности организованој у оквиру прославе Дана Универзитета, септембра
2012. године, свечано су уручене награде Студент генерације и награде за најбољи
стручни и научноистраживачки рад на Универзитету у Београду у оквиру четири
групације. Поводом Дана Универзитета награђени су из “Фонда потпоручник Борка
Никитовића” најбољи дипломирани студент Универзитета у Београду, најбољи
дипломирани студент Православног богословског факултета и најбољи ученик Основне
школе “Петар Лековић” из Пожеге. Свим награђеним студентима је исплаћена и
новчана награда.
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ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА
Издавање диплома стечених у складу са Законом о високом образовању
У циљу унапређења процедуре издавања диплома, одржано је више
појединачних састанака са представницима факултета.
Током 2012. године издато је 8658 диплома које су стечене у складу са законом
о високом образовању, што чини укупно 10023 од покретања процедуре издавања
нових диплома.
У току 2012. године интезивно се радило на обезбеђивању услова за издавање
диплома на енглеском језику и двојезичних диплома за студенте који су завршили
студијски програм на страном језику.
У том циљу у више наврата се Универзитет обраћао Министарству просвете
односно Националном савету за високо образовање да пропишу енглеску верију
образаца дипломе и додатка дипломи, односно Листе звања и скраћеница и Листе
научних области што су неопходне претпоставке за издавање ових диплома.
Како је изостао одговор на наведене захтеве Универзитет је обезбедио све
неопходне преводе и и у 2012. години издао 27 двојезичних диплома специјалистичких
академских студија за Грађевински факултет и 12 двојезичних диплома мастер
академских студија за Шумарски факултет.
У складу са Законом води се књига евиденције издатих диплома и додатака
дипломама у електронском облику. Периодично се штампају листови евиденције и
кориче у прописану матичну књигу.
Издавање и евиденција диплома стечених по ранијим прописима
Обрађенe су и унете дипломе у електронску базу података студената који су
завршили студије на основу наставних планова донесених пре ступања на снагу Закона
о високом образовању из 2005. године, укупно 6963 дипломасвих врста и нивоа студија
и то:
1. основне студије: 6200
2. магистарске студије: 234
3. докторске студије:259
4. првог степена: 270.
5. враћено факултетима на исравку 887 диплома.
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Промоција отвореног приступа научном знању
У координацији са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“, начело
отвореног приступа (Open Access) промовисано је, првенствено путем примене
процедура за успостављање Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду,
између Стручне службе Универзитета и служби на факултетима. У циљу покретања
система „Е-тезе“, од априла 2012. године проверена је уредност (у смислу да је
електронска верзија дата у одговарајућем формату и да је по облику, обиму и оквирном
садржају идентична штампаном примерку) 432 докторске дисертације, са следећих
факултета:
- Архитектонски факултет (8 дисертација)
- Биолошки факултет (80 дисертација)
- Географски факултет (5 дисертација)
- Грађевински факултет (4 дисертације)
- Економски факултет (7 дисертација)
- Електротехнички факултет (21 дисертација)
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- Математички факултет (3 дисертације)
- Машински факултет (32 дисертације)
- Медицински факултет (48 дисертација)
- Пољопривредни факултет (5 дисертација)
- Правни факултет (20 дисертација)
- Православни богословски факултет (1 дисертација)
- Рударско-геолошки факултет (3 дисертације)
- Саобраћајни факултет (6 дисертација)
- Стоматолошки факултет (14 дисертација)
- Технички факултет у Бору (6 дисертација)
- Технолошко-металуршки факултет (13 дисертација)
- Учитељски факултет (-)
- Факултет безбедности (7 дисертација)
- Факултет ветеринарске медицине (14 дисертација)
- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију (3 дисертације)
- Факултет за физичку хемију (9 дисертација)
- Факултет организационих наука (19 дисертација)
- Факултет политичких наука (11 дисертација)
- Факултет спорта и физичког васпитања (1 дисертација)
- Фармацеутски факултет (6 дисертација)
- Физички факултет (11 дисертација)
- Филозофски факултет (38 дисертација)
- Филолошки факултет (10 дисертација)
- Хемијски факултет (19 дисертација)
- Шумарски факултет (8 дисертација).
У Универзитетској библиотеци од 22. до 28. октобра 2012. године организована
је манифестација „Недеља отвореног приступа на Универзитету у Београду“. Том
приликом додељена су и почасна звања „Архонт отвореног приступа на Универзитету у
Београду“ за школску 2012/2013. годину.
Праћење научноистраживачког рада
Анализа рангирања чланица Лиге европских истраживачких универзитета на
„Шангајској листи“ и „Лајденској листи“
На основу последњих података о рангирању светских универзитета, које
спроводе Шангајски универзитет „Цао Тун“ и Универзитет у Лајдену, анализирани су
рангови чланица Лиге европских истраживачких универзитета (The League of European
Research Universities – LERU), у односу на позицију Универзитета у Београду.
Научноистраживачки пројекти
Вршена је контрола финансирања реализације пројекта “EURECA – Efficient Use
of Resources in Energy Converting Applications” у оквиру FP7 програма, који финансира
Европска комисија, а реализује Универзитет у Београду (на Институту за нуклеарне
науке „Винча“ и Машинском факултету).
ПРОМОЦИЈЕ
Промоције доктора наука
Одржана је 21 промоција доктора наука кандидата који су своје докторске
дисертације одбранили на факултетима Универзитета у Београду. Промовисано је 212
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кандидата у звање доктора наука. Издато је 18 нових јавних исправа доктора наука. У
складу са Законом води се Књига промовисаних доктора наука на Универзитету у
Београду.
Промоције почасног доктора
У 2012. години организована је свечанa промоција четири почасна доктора
Универзитета у Београду:
- Aндреаса Енгерта (11. маја 2012. године). Почасни докторат је додељен за
изузетан допринос разумевању биологије и унапређењу лечења хочкиновог лимфома и
унапређењу сарадње са научницима из наше земље. Након свечаности и коктела проф.
Енгерт је одржао предавање на тему - Hodgkin lymphom: past, present and future.
- Герхарда Тира (21. маја 2012. године), управника Одељења за античке студије
Аустријске академије наука у Бечу. Почасни докторат је додељен за укупно
стваралаштво у области правне историје, античког грчког права и правне епиграфике,
изузетан допринос сарадњи између Универзитета у Београду и више универзитета у
Немачкој и Аустрији, за укупну помоћ исказану у тешким академским годинама,
велику бригу и допринос у развоју научног подмлатка у Србији.
- Пола Џаџа (6. септембра 2012. године). Почасни докторат је додељен за
изузетан допринос досадашњој научној и просветној сарадњи између Универзитета у
Београду и Универзитета у Кембриџу, као и других универзитета у Уједињеном
Краљевству.
- Стивена Векснера (12. октобра 2012. године). Почасни докторат је додељен за
изузетан допринос развоју светске колопроктологије и афирмацији и едукацији наших
хирурга у Америци.
Универзитет води Књигу почасних доктора Универзитета у Београду.
ПОЧАСНИ ДОКТОРИ УНИВЕРЗИТЕТА
Универзитет у Београду донео је у 2012. години одлуке о додели почасног
доктората следећим професорима:
- Стивену Векснеру (Steven Wexner), шефу Катедре колоректалне хирургије и
директору академске канцеларије за истраживања и образовање на Клиници Кливленд
на Флориди;
- проф. др Полу Џаџу (Paul Judge), угледном британском посленику у области
науке и културе.
ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Звање професор емеритус додељено је проф. др Миодрагу Остојићу, редовном
професору Медицинског факултета у пензији и проф. др Слободану Милосављевићу,
редовном професору Хемијског факултета у пензији.
На свечаности поводом прославе Дана Универзитетима уручене су Повеље
професор емеритус носиоцима овог звања.
НАСТАВНИЦИ,
ОСОБЉЕ

САРАДНИЦИ,

ИСТРАЖИВАЧИ

И

НЕНАСТАВНО

Укупно запослених на факултетима у школској 2011/2012. години, наставници и
сарадници по звањима ангажовани на факултету, ваннаставно и ваннаучно особље,
броји 7461 лица.
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Наставници, сарадници, истраживачи у 2011/2012. години
Универзитет у Београду запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који
својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних
задатака и циљева установе. Број наставника одговара потребама студијских програма
које установа реализује. На Универзитету у Београду је укупно запослено 3100
наставника, од тога 1114 са звањем доцента, 795 са звањем ванредног професора и 1191
са звањем редовног професора.У наставном процесу сходно Закону и Статуту
Универзитета и Правилнику о условима и начину учешћа научноистраживачких
установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у
остваривању дела наставе у наставни процес у појединим студијским програмима
активно могу учествовати и истраживачи из института који су чланице Универзитета:
укупно 785 истраживача, са звањем научни сарадник, виши научни сарадник и звањем
научни саветник. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова
наставе на студијским програмима који установа реализује. Научне, уметничке и
стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном односно
образовно-уметничком пољу и нивоу њихових задужења. О квалитету наставног
особља на Универзитету у Београду свакако говоре и чињенице које се односе на
цитираност научних радова наставног особља, да сигурно више од десет процената
наставника и истраживача има цитираност већу од 50.
Број сарадника ангажованих у школској 2011/2012. години је 1575.
Избор наставника у 2012. години
Избори наставника у наставничка звања на Универзитету вршени су у складу са
прописаним процедурама и условима прописаним Законом и општим актима
Универзитета и факултета. Већа научних области током 2012. године изабрала су
546 наставника у звање доцента и ванредног професора, а Сенат 94 редовних
професора.
Продужетак радног односа у 2012. години
Сенат је на предлоге факултета донео одлуку о продужетку радног односа за 28
редовних професора Универзитета који су напунили 65 година живота, а у 13 случајева
није прихватио предлог факултета за продужетак радног односа.
Ангажовање наставника за рад у другој високошколској установи у 2012.
години
У 2012. години разматрано је укупно 230 споразума о учешћу у извођењу
студијског програма у оквиру Универзитета у Београду и 13 споразума о учешћу у
извођењу студијског програма изван Универзитета у Београду.
ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
Признавање страних високошколских исправа за потребе запошљавања
Koмисија је одржала 9 седница на којима је разматрано 248 предлога одлука, од
тога 209 је позитивно решено (1 предмет решила је посебна комисија), 3 је негативно
решено; за 5 предмета формиране су посебне мултидисциплинарне комисије; за 26
предмета затражене су додатне информације или допуна документације од факултета
као подносилаца предлога одлука, односно од кандидата; за 5 предмета је затражена
информација од ENIC центра о статусу стране високошколске установе.
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Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања
У складу са Правилником о признавању страних високошколских исправа ради
наставка образовања, у току 2012. године започета је процедура признавања страних
високошколских исправа ради наставка образовања за 251 предмет, од чега је, до краја
2012. године (укључујући и предмете по захтевима покренутим 2011. године), са
факултета у оквиру Универзитета у Београду у Ректорат упућен 161 одговор. Молбу за
одустанак од започетих поступака признавања ради наставка образовања поднео је
током 2012. године 21 кандидат. Од овог броја, на 150 захтева одговорено је позитивно,
а на 11 негативно. Структура признавања страних високошколских исправа по
факултетима у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године изгледа овако:
- Архитектонски факултет: 2 извештаја (позитивна)
- Биолошки факултет: 3 извештаја (позитивна)
- Географски факултет: 1 извештај (позитиван)
- Грађевински факултет: 15 извештаја (позитивних)
- Економски факултет: 7 извештаја (4 позитивна, 3 негативна)
- Електротехнички факултет: 4 извештаја (3 позитивна, 1 негативан)
- Математички факултет: 2 извештаја (позитивна)
- Машински факултет: 5 извештаја (позитивних)
- Медицински факултет: 27 извештаја (позитивних)
- Правни факултет: 15 извештаја (14 позитивних, 1 негативан)
- Православно-богословски факултет: 10 извештаја (позитивних)
- Рударско-геолошки факултет: 5 извештаја (позитивних)
- Саобраћајни факултет: 2 извештаја (позитивна)
- Технолошко-металуршки факултет: 6 извештаја (позитивних)
- Факултет безбедности: 2 извештаја (1 позитиван, 1 негативан)
- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију: 1 извештај (позитиван)
- Факултет за физичку хемију: 2 извештаја (позитивна)
- Факултет организационих наука: 9 извештаја (8 позитивних, 2 негативна)
- Факултет политичких наука: 24 извештаја (20 позитивних, 3 негативна)
- Фармацеутски факултет: 9 извештаја (позитивних)
- Филозофски факултет: 3 извештаја (позитивна)
- Филолошки факултет: 5 извештаја (позитивних)
- мултидисциплинарне мастер и докторске академске студије организоване на
Универзитету у Београду: 4 извештаја (позитивна)
На основу ових извештаја, обављена су следећа признавања:
- 8 решења о признавању ради укључивања у основне академске студије
- 1 решење о признавању ради укључивања у интегрисане академске студије
- 1 решење о признавању ради уписа специјалистичких струковних студија
- 67 решења о признавању ради уписа мастер академских студија
- 26 решења о признавању ради уписа специјалистичких академских студија
- 21 решење о признавању ради остваривања права на стручно усавршавање –
здравствене специјализације
- 20 решења о признавању ради уписа докторских академских студија
- 6 решења о признавању ради пријаве докторске дисертације
Код одбијених признавања, структура је следећа:
- 6 у сврху уписа мастер академских студија
- 5 у сврху уписа докторских академских студија
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До 31. децембра 2012. године, на одговор надлежних руководилаца студијских
програма чекало је 35 захтева упућених Универзитету у Београду, и то:
- 6 са Филолошког факултета;
- 5 са Факултета политичких наука;
- по 4 са: Грађевинског факултета, Правног факултета и Филозофског факултета;
- 2 са Географског факултета;
- по 1 са: Биолошког факултета, Електротехничког факултета, Математичког
факултета, Пољопривредног факултета, Технолошко-металуршког факултета,
Факултета безбедности, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Факултета организационих наука, Факултета спорта и физичког васпитања и
Шумарског факултета;
Одлучивање Сената по питањима признавања
Сенат је разматрао и одлучивао о 10 жалби кандидата на одлуке универзитетске
Комисије, односно извештаје и одлуке руководилаца студијских програма о
могућности признавања страних јавних исправа.
Позитивно су решена усвајањем жалбе 3 случаја. Негативно су решена
одбијањем жалбе 4 случаја, а у 2 случаја Сенат је захтевао од првостепених инстанци
додатне информације.
Остали подаци о питањима признавања страних високошколских исправа
Укупно 98 захтева поднетих у току 2012. године прослеђена су ENIC Центру при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у сврху
провере акредитације стране високошколске установе, односно студијског програма.
На 71 захтев за провером акредитације стране високошколске установе, односно
студијског програма, дат је позитиван одговор, на 1 захтев стигао је негативан одговор,
док на 26 захтева до краја 2012. године није одговорено. Министарству је 20.11.2012.
упућен и допис којим се предлаже ефикаснија сарадња у сврху бржег решавања
поступака признавања, али на њега до краја године није дат никакав одговор.
Током 2012. године, Универзитету у Београду упућено је 11 захтева кандидата
који су били непотпуни у погледу документације или плаћања накнаде за вођење
поступка, или за које су руководиоци студијских програма захтевали достављање
допуне, при чему су о овим недостацима кандидати благовремено обавештени.
Подносиоцима захтева издато је 67 потврда о покренутом поступку признавања
ради наставка образовања.
У оквиру реализације пројеката Владе Републике Србије („Свет у Србији“ и
„Србија за Србе у региону“), Универзитет је обавио поступке признавања страних
високошколских исправа 33 кандидата (стипендиста) у сврху њиховог уписа на мастер
и докторске академске студије, односно укључивања (наставка образовања) на
основним (интегрисаним) академским студијама на Универзитету у Београду, за
школску 2012/2013 годину.
Деканима свих факултета упућена је 29.03.2012. године Службена белешка о
питањима признавања високошколских исправа издатих у Републици Црној Гори ради
наставка образовања на Универзитету у Београду, како би била прослеђена свим
руководиоцима студијских програма на основним, специјалистичким, мастер и
докторским академским студијама. Свим деканима упућен је 21.12.2012. године и
допис ректора којим је од факултета затражено да Универзитету, у складу са чл. 13.
Правилника о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања,
доставе списак надлежних лица за пријем документације и изјашњавање о могућности
признавања ради наставка образовања, али и допис проректора од 18.09.2012. године,
којим је факултетима скренута пажња да на основу потврде о покренутом поступку
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признавања (а посебно у случајевима када кандидатима није издата чак ни потврда),
кандидати не могу бити уписивани на студијске програме факултета у саставу
Универзитета у Београду. Поред тога, 29.02.2012. године одржан је састанак надлежног
проректора са деканима и продеканима факултета медицинске групације, у вези са
признавањем јавних исправа о савладаним здравственим специјализацијама, издатих у
иностранству.
МЕЂУНАРОДНА И МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКА САРАДЊА
Универзитет у Београду је у 2012. години значајно проширио и унапредио своју
међународну и међууниверзитетску сарадњу. Посебно треба истаћи позиционирање
Универзитета у Београду међу 500 најбољих на свету, уласком на Шангајску листу.
Сарадња и комуникација са институцијама на свим континентима
Универзитет у Београду има изузетно развијену сарадњу са високошколским
институцијама у региону и земљама ЕУ, а у 2012. години остварени су значајни
контакти и проширена је сарадња са универзитетима Западне Европе, Евроазијског
простора и Југоисточне Азије. Све ово је довело до повећања броја страних студената
на факултетима Универзитета у Београду.
Бројне делегације различитих државних и високошколских институција са свих
континената посетиле су Универзитет у Београду током 2012. године (председник
Европске асоцијације универзитета, министар просвете Украјине, делегација
Секретаријата за образовање града Пекинга предвођена високим функционерима
Комунистичке партије Кине, директор Технолошког институт у Монтереју, Мексико,
директор Нуклеарног програма Универзитета у Јути, САД, директор Центра за цивилно
друштво Универзитета у Тасманији и многи други).
Високи представници Универзитета у Београду у 2012. години учествовали су у
раду више значајних конференција и посетили водеће институције у иностранству
(министарска конференција и форум у Лондону, бројне конференције ЕУА, годишњи
скуп Института Конфуције, заседање Борда директора Института Конфуције, Осми
конгрес о високом образовању на Куби), као и бројне универзитете (Католички
универзитет у Лувену, Универзитет у Грацу, Пердју универзитет, УНАМ, Универзитет
у Буенос Ајресу, Универзитет у Генту, Универзитет за медије и комуникацију Кине,
Универзитет у Бакуу и др.)
Сарадња са страним дипломатским представништвима и културним
центрима:
Универзитет у Београду блиско сарађује са страним дипломатским
представништвима и у 2012. години наш Универзитет су посетили амбасадори,
отправници послова и почасни конзули Кине, Јапана, Норвешке, Кувајта, Кореје,
Бразила, Азербејџана, Аргентине, Шпаније, Немачке, Италије, Кубе, Либије, Египта,
Француске, Индонезије, Швајцарске, Турске, Руске Федерације, Албаније, Мексика,
Ирана, Ирака и Белгије. Приликом сусрета разговарано је о конкретним облицима
сарадње као и о спорним питањима у области размене студената, признавања диплома
и сл.
Универзитет у Београду активно сарађује са страним културним центрима, пре
свега са Француским институтом, затим Аустријским културним центром, Британским
саветом, Институтом Сервантес, Гете институтом, Културним центром Ирана и др.
Бројни будући амбасадори и друге високе дипломате Републике Србије, у оквиру
припрема за одлазак на дужност, посетили су Универзитет у Београду (Кина, Јапан и
др.)
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Споразуми о сарадњи
Универзитет у Београду тренутно има 198 важећих међууниверзитетских
споразума о сарадњи са преко 150 институција у земљи и иностранству, од чега је 39
споразума потписано у 2012. години. Број споразума је у односу на 2011. годину
повећан. Већина споразума се реализује после потписивања споразума о сарадњи
општег типа кроз анексе које потписују факултета. Кроз анексе се дефинишу конкретни
видове сарадње и њихов број је повећан у односу на претходну годину, те се може
закључити да је сарадња Универзитета у Београду у 2012. години увећана. У току је
разматрање још 81 међууниверзитетског споразума.
МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА, НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ
У 2012. години Универзитет је, по међудржавним и међууниверзитетским
споразумима о сарадњи, CEEPUS, Erasmus Mundus и другим програмима, пласирао на
факултете Универзитета у Београду и обезбедио улазне и боравишне визе, смештај,
здравствено осигурање и сву неопходну документацију за више од 450 страних
студената. Око 100 студената је боравило на Универзитету на основу
међууниверзитетских споразума о сарадњи. За све ове стипендисте су обезбеђена
финансијска средства Министарства просвете и науке Републике Србије или програма
Европске уније која су исплаћивана на Универзитету у Београду.
У 2012. години припремљени су Каталози основних студијских програма
Универзитета у Београду на српском и енглеском језику. Каталози нису штампани због
недостатка средстава. Каталози су постављени на сајт Универзитета заједно са
Каталогом мастер студијских програма и Каталогом докторских и специјалистичких
студијских програма. Припремљена је и универзитетска мапа града која је такође
постављена на сајт Универзитета.
Универзитет активно учествује у промоцији програма Европске уније кроз
држање информативних састанака, презентација, радионица, припему промотивног
материјала и др. У 2012. години организовао је укупно 19 презентација укључујући и
представљање Универзитета у Београду на скуповима посвећеним мобилности и
развијању међународне сарадње (Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Канзасу,
Конгресна библиотека у Вашингтону). Такође, кроз пројекат ACE из програма Еразмус
Мундус акција 3, промовисани су програми ЕУ посвећени мобилности. Пројекат ACE
је одобрен у 2012. години и Универзитет у Београду је једини представник са Балкана.
ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Универзитет у Београду је члан многих међународних организација у области
високог образовања:
- ЕУА – Европска асоцијација универзитета,
- УНИАДРИОН – Виртуелни универзитет јадранско-јонске регије
- БАЛКАНСКА РЕКТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
- ДУНАВСКА РЕКТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
- АУФ – Франкофонка универзитетска асоцијација.
Представници Универзитета у Београду су активно учествовали у раду
међународних организација кроз присуство на конференцијама, скуповима и редовним
састанцима и укључивањем у активности и пројекте на међународном нивоу, као и на
свим конференцијама Европске асоцијације универзитета, Дунавске ректорске
конференције и др.
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Франкофона универзитетска асоцијација је посебно активна у организовању
конференција,
саветовања
и
других
скупова
посвећених
унапређењу
међууниверзитетске сарадње, а такође издваја и значајна средства за стипендирање
младих истраживача Универзитета у Београду.
САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ ФОНДАЦИЈАМА
Универзитет у Београду има врло успешну сарадњу са бројним иностраним
фондацијама као што су: DAAD, Оназис фондација, Теленор фондација, Хеленски фонд
и др. Преко ових фондација студентима Универзитета у Београду Универзитет је
обезбедио око 70 стипендија за све нивое студија у иностранству.
Универзитет у Београду такође врло активно учествује у програмима следећих
фондација:
Токио фондација, Јапан:
Универзитет у Београду је и у 2012. години наставио активно да ради на
повраћају средстава које је ова Фондација донирала и која се налазе на Кипру. Средства
су постала недоступна када је кипарска банка у којој се налазе отишла у стечај. У том
смислу, представници Универзитета у Београду су имали више састанака са гувернером
Народне банке Србије и високом званичницима Министарства финансија Републике
Србије.
У децембру 2012. године Универзитет у Београду објавио је конкурс за доделу 2
стипендије Комитета Токио фонда. Стипендије су обезбеђене из средстава
Универзитета у Београду. Очекује се да ће у јануару 2013. године Комитет изабрати
нове стипендисте овог Фонда.
Бивши стипендисти, уз подршку Универзитета у Београду, такође су
учествовали у програмима Токио фондације (SYLFF Regional Forum, SYLFF Network
Program, SYLFF Prize).
ИТО фондација, Јапан:
Универзитет у Београду је по конкурсу објављеном у јулу 2012. години доделио
2 стипендије за последипломске студије у Јапану које ће бити реализоване током 2013.
године на Токијском и Саитама универзитету. Стипендије покривају трошкове
повратне авио карте, смештаја, исхране и школарине (вредност стипендије око 100.000
УСД). У 2012. години започета је и реализација стипендија ИТО фондације које су
додељене у 2011. години и то на универзитетима Хјого и Васеда у Јапану.
Фондација краља Бодуена, Белгија:
Универзитет у Београду је током 2012. године од Фондације краља Бодуена
обезбедио средства у износу од 7.000 евра намењених унапређењу међународне
сарадње пре свега кроз промоцију европских програма.
МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАЊА
Програми Европске уније
Универзитет у Београду учествује у бројним пројектима које финансира
Европска комисија. Током 2012. године поднете су пријаве на 6 конкурса у оквиру
различитих међународних програма са укупно 49 пројеката. У 2012. години је уз помоћ
апликативног софтвера ФИМЕС у потпуности успостављен систем финансијског
вођења и финансијске реализације пројеката
TEMPUS:
Почетком 2012. године објављен је конкурс Темпус програма. Универзитет у
Београду је конкурисао са 41 пројектом а одобрено му је 9 нових пројеката, од чега је
на 3 пројекта координатор а на 6 партнер.
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Од укупно 42 пројекта из Темпус програма, Универзитет у Београду је током
2012. године радио на техничкој и финансијској реализацији 37 пројеката. Пет Темпус
пројеката није реализовано на Универзитету у Београду.
1. Incoming Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs
2. Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts - Master
study
3. Studies in Bioengineering and Medical Informatics
4. Training Courses for Public Services in Sustainable Infrastructure Development in
Western Balkans
5. Network for Education and Training for Public Environmental Laboratories
6. Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina
7. Assisting Humans with Special Needs: Curriculum for HUman-TOol Interaction
Network
8. Towards Sustainable and Equitable Financing of Higher Education in Bosnia and
Herzegovina, Montenegro and Serbia
9. Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European
Integration
10. Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia
11. Equal Access for All: Strengthening the Social Dimension for a Stronger European
Higher Education Area
12. Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education
13. Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic
Management and Quality Improvement
14. Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education
15. Improvement of Students Internship in Serbia
16. Master programme for Subject Teachers in Serbia
17. Master programme in applied statistics
18. Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related
Programmes
19. Production and Profitability improvement in Serbia Enterprises by adopting Lean
Thinking Philosophy and strengthening Enterprise â€“ Academia connections
20. Reforming Foreign Language Studies in Serbia
21. Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of
Serbia in line with the Bologna Process (SIGMUS)
22. Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan
Countries
23. Development of Environment and Resources Engineering Learning
24. Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education
institutions
25. International joint master degree in Plant Medicine
26. Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia (GOMES)
27. Master d'etudes europeennes Ã double diplomation en Serbie
28. National Platform for Knowledge Triangle in Serbia
29. Postgraduation Qualification in Pharmacy: The Way Forward
30. Academia - Industry Links in Food Safety and Quality
31. Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (E.P.S.P.)
32. New Library Services at Western Balkan Universities
33. Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia
34. Development of Lifelong Learning Framework in Serbia
35. Internal Quality Assurance at Serbian Universities
36. International Accreditation of Engineering Studies
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37. Curricula Reformation and Harmonisation in the field of Biomedical Engineering
38. Example of excellence for Joint (Degree) Programme Development in South-Eastern
Europe
39. Identification and Support in Higher Education for Dyslexic Students (ISHEDS)
40. Regional Joint Degree Master of Intellectual Property Law
41. SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences
42. Video Conferencing Educational Services
На Универзитету у Београду су у 2012. години праћени су пројекти из следећих
европских програма:
CIP:
1. European Libraries: Aggregating digital content from Europe`s libraries
2. A Getway to Europeana Newspapers Online
3. Enterprize Europ Network
FP7:
1. Efficient use of resources in energy converting applications
2. Boosting EU-Western Balkan Countries research collaboration in the Monitoring
and Control area - BALCON
3. Boosting EU-Western Balkan Countries research collaboration in the Monitoring
and Control area - BALCON II
HERD:
1. Energy Certification of Buildings in Western Balkans
IPA:
1. Zoo technical networking for a sustainable innovation in AdriaticEuroregion
2. W-tech, Technology Transfer and Innovation Centre for Advanced Welding
Technologies, Material Science and Application of Engineering Software
JEAN MONNET:
1. Jean Monnet Module – Constitutionalism in the European Union
Fonds Francophone des Inforoutes (OIF):
1. Itineraires Balkaniques Collection numérique en réseau
ERASMUS MUNDUS Action 1:
На Универзитету у Београду је у 2012. години настављена реализација пројекта
из програма ЕRASMUS MUNDUS Action 1 под називом ASTROMUNDUS.
Конзорцијум за овај мастер програм, поред Универзитета у Београду, чини 5
универзитета из Европске Уније (Падова, Грац, Инсбрук, Рим, Гетинген) са Инсбруком
као координатором, а на Универзитету у Београду настава се изводи на Математичком
факултету. За овај мастер су обезбеђена средства из ЕRASMUS MUNDUS Action 1
програма. У 2012. години 9 студената из Републике Српске, Италије, Индије, Нигерије,
Пакистана, Мексика и Грузије је у оквиру овог пројекта боравило на Математичком
факултет Универзитета у Београду.
ERASMUS MUNDUS Action 2:
У 2012. години настављена је реализација 5 пројеката из програма ЕRASMUS
MUNDUS акција 2. То су пројекти JoinEU-SEE II, JoinEU-SEE III, Basileus III,
ERAWEB и EUROWEB.
У оквиру JoinEU-SEE II пројекта наши студенати бораве на партнерским
универзитетима у Европској унији. Пројекат JoinEU-SEE II се завршава 2014. године.
У 2012. години започела је мобилност студената у оквиру пројекта JoinEU-SEE
III. Број страних студената који су у 2012. години боравили на Универзитету у Београду
је 24, а домаћих студената који су боравили на универзитетима у Европској унији је
27. Пројекат JoinEU-SEE III се завршава 2015. године.
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У 2012. години настављена је мобилност студената у оквиру пројекта Basileus
III. Број страних студената који су у 2012. години боравили на Универзитету у Београду
је 18, а домаћих студената који су боравили на универзитетима у Европској унији је
35. Пројекат Basileus III се завршава 2014. године.
У оквиру ERAWEB пројекта у 2012. години је на партнерским универзитетима
из Европске Уније боравило 12 студената и 2 наставника са групације факултета
медицинских наука Универзитета у Београду (пројекат обухвата област медицинских
наука и менаџмента у здравству). Нови конкурс за овај пројекат је отворен у децембру
2012. године и траје до 01. априла 2013. године.
У оквиру EUROWEB пројекта у 2012. години је на партнерским универзитетима
из Европске Уније боравило 12 студената Универзитета у Београду. Пројекат
EUROWEB је намењен обуци и усавршавању у области техничких наука Нови конкурс
за овај пројекат је отворен у децембру 2012. године и траје до 01. фебруара 2013.
године.
У 2012. години Универзитету у Београду одобрена су три нова пројекта из
програма Еразмус Мундус акција 2. То су: Basileus IV, JoinEU-SEE IV и SIGMA. Циљ
ових пројеката је даље јачање везе између Европске уније и универзитета на Западном
Балкану.
У пројекту Basileus IV учествује девет универзитета са Западног Балкана и десет
универзитета из Европске Уније. У пројекту JoinEU-SEE IV учествује десет
универзитета са Западног Балкана и десет универзитета из Европске Уније. У пројекту
SIGMA учествује девет универзитета са Западног Балкана и десет универзитета из
Европске Уније.
У новембру 2012. године су отворени конкурси за пријављивање студената који
ће током 2013. године започети мобилност у оквиру овог пројекта.
ERASMUS MUNDUS Action 3:
У 2012. години Универзитету у Београду је по први пут одобрен пројекат из
програма Еразмус Мундус акција 3. То је пројекат ACE (Activate, Communicate,
Engage). Циљ овог пројекта је промовисање Еразмус Мундус стипендија међу
студентима ЕУ, као и повећање свести о стипендијама и пројектима у оквиру самог
Еразмус Мундус програма. Пројекат je започео 15. септембра 2012. године и траје до
2015. године.
Рачунарски центар Универзитета у Београду
Рад на одржавању и унапређењу Информационог система Универзитета
(ИСУ)
 Имплементирано је централизовано штампање диплома за највећи број
факултета. 30 факултета је послало податке о дипломираним студентима
путем веб сервиса, од којих је су за 25 факултета све провере успешно
завршене и дипломе послате на штампу.
 Имплементирано је генерисање двојезичне српско-енглеске дипломе,
допуњен је модел података за генерисање других једнојезичних (немачки,
француски), и двојезичних (српско-немачка, српско-француска) диплома.
 Прикупљене су ранг листе са пријемних испита за упис на основне студије
са свих факултета универзитета, као и ранг листе са пријемних испита за
упис на други и трећи степен студија.
 Редовно се прикупљају подаци о наставницима, пре свега за потребе
издавања диплома. Већина факултета није доставила раније тражене
контакт податке и податке о избору у звање, већ само основне матичне
податке.
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Прикупљање података о уписима студената је настављено према ранијим
захтевима Ректората. Проширивање скупа података који се прикупља од
стране руководства Универзитета на све активне студенте се очекује
почетком 2013. године.
Настављена је оптимизација софтвера за размену података са могућношћу
инкременталног слања података чиме ће бити омогућено убрзавање
размене података и повећање обима прикупљених података.
Систем за евиденцију издатих дипломе по законима до 2005. године је
преконтролисан и допуњен према захтевима Ректората. Имплементирани
су недостајући делови миграционих скриптова и систем је детаљно
тестиран. Систем је пуштен у продукцијску употребу средином јануара
2013. године.
Апликација за приказ података из ИСУ на Интернету је модификована тако
да се може уклопити у нови дизајн веб сајта Ректората.
ИСУ је повезан са информационим системом за рад са документима како
би се омогућило аутоматска обрада веће количине материјала за
електронске седнице одједном и повећала продуктивност.
Модел података је проширен према захтевима факултета ради размене
података.
Извршено је усклађивање шифарника са објављеним националним и
интернационалним шифарницима.
Софтвер за експортовање из ДБФ формата података који се користи на 5
факултета Универзитета је усклађен са променама на моделу података.
Софтвер за достављање података у XML формату, пријем података,
преглед података од стране Ректората као и приказ тих података на
Интернету је проширен у односу на усвојени модел и инсталиран је на
продукцијским серверима у Београду, Нишу и Новом Саду.
Настављено је успешно коришћење система за електронско заказивање и
евиденцију седница органа Универзитета, као и ситне допуне овог система
ради лакшег коришћења.
Подршка веб сајту универзитета. Настављен је развој уноса вести, догађаја,
конкурса и стипендија кроз Информациони систем Универзитета.
Успешно је имплементирано редовно достављање анонимизираних
података Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
Одржавање инфраструктуре тестних и развојних сервера. Анализа и
побољшање безбедности сервиса. Редовни backup и контрола backup-а
података.
Радна група коју чине технички представници свих факултета
Универзитета и представници Ректората је наставила са радом.

Рад на одржавању и унапређењу Информационог система за рад са
документима (ДИС)
Инсталирана је нова верзија Информационог система за рад са документима.
Извршене су измене на целој апликацији како би радила брже и стабилније.
У мају је послата тестна верзија информационог система како би се упознали са
могућностима нове верзије и разликама у односу на стари. У септембру је инсталирана
апликација на клијентским рачунарима. У септембру и октобру је одржана обука
запослених у Ректорату, као и конверзија базе старог информационог система.
Средином октобра је нова верзија ушла у продукциону употребу. Такође је направљено
и неколико измена нове верзије према захтевима Ректората.
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У сарадњи са Информативним центром Универзитета омогућен је систем
аутоматског ажурирања софтвера.
Најзначајније измене укључују и следеће функционалности:
 Уведен је приказ по страницама у Адресару
 Направљен је нови кеш сервис
 Измене у свим књигама евиденције
 Процедура за вођење докумената са седнице
 Измене у модулу скенирања докуменета због коришћења нових twain
драјвера
 Омогућена је измена класа предмета
 Омогућено је штампање налепница у адресару
 Из безбедносних разлога, уведено је затварање апликације након одређеног
времена неактивности.
 Проширена је подршка за више различитих тастатура.
 Проширена је функционалност ИДК раздуживања
 Омогућено је брисање архивских књига
 Измене на корисничком интерфејсу у модулима Референтов помоћник и
Начелников помоћник.
Рад на развоју и одржавању рачунарско-комуникационе инфраструктуре и
сервиса
РЦУБ je током 2012. године активно учествоваo на одржавању физичке
инфраструктуре мреже повезаних институција у Београду, као и појединих сервиса које
користе чланице АМРЕС-а. У наставку је дат опис ових активности:
 Технички надзор и одржавање оперативности рада телекомуникационих
веза у режиму 7/24. Све информације о променама стања линкова, као и
разлози због којих је дошло до тих промена, су сачуване у оквиру AMРЕС
ТТС (Trouble Ticket System) система. Проблеми су решавани у координацији
са домаћим и страним сервис провајдерима и администраторима
институција које су повезане на АМРЕС преко РЦУБ-а. У случају појаве
проблема на линковима корисници су обавештавани о очекиваном времену
отклањања квара.
 Физичко и техничко одржавање и први ниво подршке у режиму рада 7/24 за
одржавање и праћење рада рачунарско-комуникационе опреме АМРЕС-а у
систем сали на локацији РЦУБ-а
 Техничка подршка за реализацију нових комуникационих веза АМРЕС
корисника на локацији РЦУБ-а и локацијама чланица Универзитета у
Београду, као и консултације и помоћ при решавању постојећих техничких
проблема чланица АМРЕС-а, од чега је најважније следеће:
 Реализација оптичке везе „Институт за мајку и дете“'- АМРЕС
инфраструктуру
 Реализација оптичке везе „Jагићева“ – „Математички и Географски
факултет“
 Реализација оптичке везе „Косанчићев венац“ – „ФПУ и Ректорат
Универзитета уметности“
 Замена неисправног SFP модула на Хемијском факултету
 Повезивање VoIP сервера у мрежу ФАСПЕР-а
 Замена L2 свича на чворишту А4 ПМФ-а
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 Техничко одржавање постојећих сервиса који су реализовани на рачунарскокомуникационој опреми РЦУБ-а у сарадњи са АМРЕС-ом за потребе свих
АМЕРС чланица, од чега је најважније следеће:
 Редовна администрација DNS сервиса и сервера на адреси ns.rcub.bg.ac.rs,
који представља примарни сервер за bg.ac.rs, .ac.rs, ак.срб и бг.ак.срб
домене, техничка и административна помоћ при отварању нових домена
 Редовна администрација web хостинг сервиса, уз пружање техничке
подршке администраторима институција повезаних на АМРЕС
 Редовна администрација email сервиса и пружана је техничка подршка
администраторима институција повезаних на АМРЕС. Тренутно се
администрира преко 10000 email налога. Поједине институције, услед
недостатка инфраструктуре и стручног особља, у РЦУБ-у у целини хостују
email сервис за своје доменe. Велики број корисника из других институција
се још увек ослања на РЦУБ-ов email кориснички систем.
 Редовно одржавање продукционог eduroam сервиса и његова даља
имплементација код нових корисника, у сарадњи са АМРЕС-ом. Тренутно je
постављено 67 приступних тачака у целој Србији, а у Београду је 40
институција повезано na eduroam сервис.
 Редовно одржавање видео конференцијског система у просторијама РЦУБ-а
и пружање видео конференцијског сервиса на истој локацији. Одржано више
од 60 видео конференцијских сесија, коришћењем видеo-конференцијског
терминала у РЦУБ-у и централног видео-сервера (MCU).
 Аудио-видео емитовање (преко мреже) догађаја од интереса за ширу
научно-истраживачку и образовну заједницу (streaming), као и видео
монтажа и архивирање за каснију репродукцију (on-demand). Укупно 20
различитих догађаја код чланица Универзитета у Београду и других АМРЕС
корисника (предавања, округли столови, конференције), са укупним
трајањем од 137 сати.
 Кроз сарадњу са АМРЕС-ом израђена су четири елабората везана за
унапређење следећих сервиса:
 web хостинг сервис
 email сервис
 сториџ сервис
 видео сервис
 Одржавање и унапређење система за мониторинг мрежне инфраструктуре и
сервиса, јавно доступан на адреси netiis.rcub.bg.ac.rs.
 Кроз сарадњу са АМРЕС-ом, крајњим корисницима је обезбеђено сигурно
коришћење Интернет сервиса помоћу ironport система за филтрирање web
саобраћаја. Блокирање приступа појединим мрежним опсезима је вршено
кроз договор са администраторима крајњих институција.
 Током 2012. године вршено је техничко одржавање сервера лоцираних у
РЦУБ-у, као и администрација сервиса који се користе од стране крајњих
АМРЕС корисника. Велики број сервиса је виртуализован у циљу смањења
потрошње електричне енергије и услед недостатка техничке опреме.
 Нови веб сајт РЦУБ-а подигнут је на најновијој верзији платформе Joomla.
Сајт је визуелно упечатљивији, модернизован новим графичким решењима.
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Структурно, сајт је доста једноставнији и прилагођен корисницима ради
брзог проналажења информација. Сајт је такође садржајно освежен и нуди
све најновије информације о РЦУБ-у и његовом раду.
Рад CISCO академије
Одржавање курсева у оквиру РЦУБ CISCO академије (два CCNA и један CCNP
курс). Први CCNA курс је одржан у просторијама РЦУБ-а и трајао је 280 наставних
часова док је други, убрзани, CCNA курс одржан у просторијама компаније VIP и
трајао је 80 наставних часова. CCNP курс је одржан у просторијама РЦУБ-а и трајао
је 200 наставних часова.
Рад на e-learning активностима
Током 2012. РЦУБ је наставио да подстиче е-learning сервис у циљу
модернизације наставе, промоције нових образовних технологија и унапређење
примене ИКТ у реализацији студијских програма на Универзитету у Београду. РЦУБ
је обновио своју е-learning платформу, прешавши на MOODLE 2.0. Остварена је и
сарадња са Volksbank (сада Sberbank) на успостављању и одржавању корпорацијске
е-learning платформе, као и пружање сервиса подршке у коришћењу исте.
Прихваћено је учешће представника РЦУБ-а на ТЕМПУС пројекту “Enhancing the
Quality of Distance Learning at Western Balkan Higher Education Institutions”
(DL@WeB), где представник РЦБУ-а има улогу консултанта.
Реализација FP7 GN3 пројекта
GN3 пројекат (GEANT) је развојно истраживачки FP7 пројекат Европске Уније,
који обједињава преко 30 представника европских земаља, а на коме испред
Универзитета у Београду учествује РЦУБ. Основни циљ GN3 пројекта је да омогући
напредну сарадњу научно-истраживачким заједницама широм Европе, и да унапреди
све аспекте европског научно-истраживачког и образовног умрежавања.
Овај пројекат је пре свега значајан због обезбеђивања везе АМРЕС-а са
европском академском мрежом и Интернетом. Развојне активности пројекта су
синхронизоване са потребама РЦУБ-а, Универзитета у Београду и АМРЕС-а, као што
су активности на развоју корисничких сервиса – eduroam, videoconferencing, EduGAIN,
затим best practice решењима и развоју софтверских алата. Све активности током 2012.
године су извршене према плану реализације пројекта, уз високу оцену ревизора
пројекта.
Реализација FP7 SEERA-EI пројекта
SEERA-EI (SouthEast European Research Area - e-Infrastructure) је такође FP7
пројекат, који је трајао три године и успешно се завршио крајем марта 2012. РЦУБ је
био лидер радног пакета 4 (WP4), на којем је учестовао цео конзорцијум, тј. 19
партнера из 10 земаља. WP4 је био подељен у 20 посебних активности. Партнер на
пројекту из Србије је, поред РЦУБ-а, било и Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
Циљ пројекта је био повећање степена сарадње, као и омогућавање ефикаснијег
искоришћавања постојећих ресурса у области е-инфраструктуре. Акценат пројекта је
био на подизању свести о сврсисходности развоја е-инфраструктуре и ефикаснијег
коришћења ресурса у овој области. Све активности на овом пројекту РЦУБ је спровео
према плану реализације пројекта, уз високу оцену ревизора пројекта.
Реализација FP7 HP-SEE пројекта
HP-SEE (High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe) је FP7
пројекат који повезује постојеће ресурсе у рачунарству високих перформанси, као и оне
61

који су у процесу увођења у обједињену инфраструктуру за истраживачке заједнице у
југоисточној Европу и који ради на пружању одговарајућих оперативних решења.
Пројектом у Србији руководи Институт за физику, а РЦУБ је активно укључен у
активности WP8 (Software stack and technologies updates), која обухвата подактивности:
 Task - WP8.1 Software environment scalability analysis and interoperability
issues
 Task - WP8.2 Software environment adjustment
 Task - WP8.3 Permanent technology watch
Припрема FP7 пројекат - GN3+
У другом делу 2012. године РЦУБ је у конзорцијуму са око 40 европских
партнера учествовао у припреми наставка GEANT пројекта, којим треба да наследи
текући GN3 пројекат, до планираног GN4 пројекта у оквиру Horizon 2020 програма. У
питању је нови двогодишњи FP7 пројекат „GN3+“, чији је почетак планиран за
1.04.2013. године.
Припрема TEMPUS пројекат – „Jobs–ICT“
РЦУБ је радио на припреми ТЕМПУС пројекта под називом: „Strengthening the
Link between Education and Labor Market in IT Sector - Contribution to National
Qualification Framework“. Основни циљ овог предлога пројекта јесте даље унапређење
високог школства у Србији кроз примену европских стандарда у повезивању
универзитета и тржишта рада у области информационо комуникационих технологија.
Један од битних циљева јесте и допринос изради националног квалификационог оквира
у оном његовом делу који покрива речену област.
Припрема пројекта у оквиру NATO„Science for Peace and Security“
програма
РЦУБ је радио на изради предлога пројекта под називом „Cyber security threads
analysis and recognitions based on user network activities“ у оквиру програма „Science for
Peace and Security“ NATO алиансе.
Овом приликом припремљен је истраживачко-развојни пројекат, који има за циљ
смањење сигурносних инцидената који потичу од АМРЕС корисника, али и у којима су
мете АМРЕС корисници. Кроз трогодишњу реализацију пројекат план је да се спроведе
следеће:
 набавка cloud-storage система
 симулација сигурносних претњи на cloud-storage систему (вируси, DDoS
напади, SPAM итд.), прикупљање манифестација ових претњи (датасет
логова прикупљених са мрежних уређаја)
 дата wаrehause анализа прикупљених података о манифестацији
сигурносних претњи, препознавање појединих сигурносних претњи
 реализација система за прикупљање стварних података о активностима
корисника на мрежи и архивирање податак на cloud-storage систему,
реализација система за преглед прикупљених података и препознавање
појединих сигурносних инцидената
 реализација политике архивирања, приступа и управљања подацима
 имплементација и пуштање у продукцију решења на cloud-storage систему
за крајње кориснике на мрежи, обука корисника
 дисеминација и промоција резултата.
У Рачунарском центру Универзитета у Београду ангажована су укупно 32
запослена од којих 31 на неодређено време и 1 на одређено време.
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Министарство просвете финансира 36 радних места.
У 2012. години примљено је у радни однос четворо извршилаца на неодређено
време, један извршилац на одређено време и два извршиоца по уговору о делу.
Информативни центар Универзитета
У току 2012. године у Информативном центру Универзитета у Београду обављене су следеће
активности:

1. Дизајнирање и имплементација новог веб сајта Универзитета:
- израда идејног решења; кодирање страница и миграција постојећих података на
нови веб сајт; инсталација пратећих сервиса (аналитика, електронске седнице,
портал са вестима, групе корисника); оптимизација веб сајта за претраживаче
2. Уређивање, одржавање и развој веб презентације Универзитета:
- постављање вести и обавештења, конкурса чланица Универзитета, студентских
стипендија, догађаја, информација о студијским програмима при универзитету и
осталих информација од значаја за универзитетску јавност; отварање нових
страница по потреби и унапређење постојећих садржаја и банера; техничка
подршка чланицама за формирање и слање електронске документације;
одржавање званичних профила УБ на друштвеним мрежама
3. Унапређење енглеске верзије сајта
4. Исправка функционалности апликације за резервацију сала:
- валидација уноса догађаја у апликацију; тестирање нових функционалности
5. Уређење, организација и техничко уређивање службеног гласила
Универзитета:
- “Гласник Универзитета у Београду” број 166, 167, 168. и 169.
6. Организација израде различитог промотивног материјала Универзитета
- дизајнирање ноговодишње честитке, позивница и повеља; ректорско вино,
фотографије, визит карте, фасцикле, блокови, оловке, кесе и сл.
7. Дефинисање Правилника и спровођење процедуре за расподелу рачунарске
опреме са Темпус пројекта студентима
8. Учешће у организацији семинара „Qualico2012“
9. Систем за евиденцију присутности:
- одржавање система и ажурирање података; израда картица; помоћ запосленима
у коришћењу
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10. Учешће у развоју и имплементацији Информационог система Универзитета:
- израда и реализација плана интеграције ИСУ-а и осталих информационих
система; обиласци и састанци са факултетима; генерисање аутоматских
извештаја и статистика за потребе рада Стручних служби; генерисање
попуњених формулара за потребе штампања Књиге студијских програма; обука
и помоћ запосленима у Стручним службама, израда нових страница за
интеграцију са веб сајтом; израда новог модула за дипломе по старом Закону;
11. Апликација за пријаву мастер и докторских студија:
- израда пилот пројекта у сарадњи са члановима Уписне комисије; техничка
подршка студентима током рада апликације; израда извештаја, спискова и слање
документације надлежним службама; путем апликације се пријавило преко 500
студената са 4 факултета
12. Учешће у имплементацији система Опис:
- тестирање и инсталација нове верзије и потпуна имплементација са
електронском верзијом докумената; обука и помоћ запосленима у Стручним
службама за рад; одржавање система
13. Дефинисање Правилника електронског канцеларијског пословања,
систематизације ораганизационих јединица и класификационих ознака
14. ФИМЕС:
- учешће у имплементацији софтвера; одржавање комуникације приликом
имплементације система између запослених у ректорату и ЕТФ-а
15. Организација наступа и презентације чланица Универзитета:
- на 9. Међународном сајму образовања EDUfair у Београду; на 5. сајму
образовања "Звонце" у Београду.
16. Пружање информација од јавног значаја
17. Сарадња са повереником за информације од јавног значаја
18. Одржавање и развој рачунарско-телефонске мреже Стручних служби:
- редовни послови одржавања 24/7; подршка корисницима у коришењу
рачунара; одржавање и реорганизација сервер сале, постављање опреме у сали 8,
16, рачунарској учионици (озвучење, рач. мрежа, пројектори); информатичка
подршка за реализацију ТЕМПУС пројеката; постављање видео интерфона;
инсталирана опрема за студентски парламент, свакодневни бекап, попис
рачунарске опреме, информатичка подршка догађајима и скуповима.
19. Остале активности:
- помоћ у изради тромесечног извештаја о извршењу буџета Универзитета;
израда документације за Алумни софтвер; креирање нових меморандума; организовање
рециклаже; организовање донације Телекома
Центар за развој каријере и саветовање студената
Основна улога Центра је обезбеђивање делотворног система подршке
студентима и дипломцима у развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја
при запошљавању или даљем образовању и повезивања академске и пословне
заједнице.
Каријерно информисање
Током 2012. године Центар је редовно информисао студенте и дипломце о
актуелним стипендијама, о различитим тренинзима из области пословних вештина, о
могућностима стицања радног искуства путем праксе, волонтирању, о слободним
радним местима настојећи да им предочи конкретне опције које им стоје на
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располагању. Студенти су наведеним информацијама могли приступити: користећи
ресурсе Центра – лично, у просторијама Центра, али и приступајући интернет сајту,
фејсбук страници, твитер налогу, линкдин групи посвећеној Центру, блогу, читајући
циљане имејлове, телефоном, користећи скриптарницу и библиотеку, бесплатне
брошуре и приручнике.
Прву недељу школске године 2012/13 Центар је посветио реализацији Акције
“ЦзРК на твом факултету“ и уз помоћ волонтера студената различитих факултета
реализовао промотивне активности на 29 факултета Универзитета у Београду и на
захтев достављао различите информативне материјале о Центру и развоју каријере.
Овом приликом дизајниран је и дистрибуиран на све факултете промотивни постер о
услугама Центра које стоје на располагању свим студентима Универзитета у Београду.
У оквиру програма Каријера 3 у 1 Центар је у оквиру инфо деска на
Фармацеутском факултету информисао студенте о свим активностима и услугама
Центра. У циљу да што више студената чује о могућностима за студирање у
иностранству, у новембру је у Ректорату одржана серија интерактивних предавања
«Студирање без граница - компас за академску мобилност». О свом личном искуству
говорили су алуимнисти различитих програма стипендирања /University of Paris,
Erasmus Mundus, University College of London, University Nanjing Shifan...
Студенти заинтересовани да редовно добијају информације о актуелним
конкурсима, предавањима, саветовањима, пријављивали су се на мејлинг листу
Центра, попуњавајући
формулар у којем су наводили своја интересовања..
Пријављени на мејлинг листи добијали су правовремене информације о актуелним
конкурсима за посао и праксу, волонтирање, стипендије, приликама за наставак
студија у земљи и иностранству, имали и имају могућност да добију информацију о
интерним конкурсима, о предавањима и радионицама, приступ онлајн ресурсима и
унутрашњем делу сајта где се налази електронска библиотека /материјали са одржаних
радионица, предавања и други корисни садржаји везани за развој каријере,/као и
прилику да сами подесе свој налог/промене наведена интересовања, ажурирају статус.
Током 2012. године укупно 2072 студента се пријавило да буде на мејлинг листи
/800 на инфо десковима, 1207 онлајн и 65 у просторијама Центра. Укупан број
студената на мејлинг листи Центра за развој каријере је 11871. Највећи број студената
заинтересован је да прима информације о понудама за праксу, посао и обукама и
усавршавању
У циљу веће доступности садржаја везаних за каријерено вођење направљен је
план развоја електронских сервиса и разматрана могућност креирања Каријерног кутка
и разрађен начин његовог позиционирања на неком од факултета или у оквиру неког
другог простора приступачног већем броју студената Универзитета у Београду.
Каријерно саветовање – подршка у каријерном планирању
Студенти и дипломци који су током 2012. године дошли у Центар могли су да:
- на лицу места добију савете у вези са пријавним процесом за стипендије, како
да приступе активном тражењу посла, праксе, наставку школовања, да добију сугестије
за израду добре пословне биографије, помоћ око припрема за интервју, као и конкретне
савете о потреби неформалног образовања. Студенти су могли да затраже савет и
имејлом и да у року од најдуже два дана добију исцрпан одговор од ангажованих у
Центру, али и да приступе Виртуелном саветнику на сајту Центра и потраже додатне
информације и савете везане за креативно тражење посла, доношење одлука,
умрежавање итд. Друга форма саветовања које студентима стоји на располагању је
саветовање базирано на некој личној дилеми везаној за развој каријере и поверљивог је
типа;
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- студенти су могли да «тестирају» своје представљање послодавцима, да
закажу тзв «Симулацију интервјуа», где се тестира могући ток разговора за посао и
након чега им се сугеришу неке технике бољег представљања послодавцу;
- Центар је на Инфо десковима организовао саветовања везана за писање радне
биографије у оквиру импровизованих пунктова и под називом «ЦВ клиника».
Каријерно образовање
Током 2012. године Центар је угостио укупно педесет седам предавача и
професионалаца из различитих области који су одржали предавање, радионицу или
презентацију у оквиру различитих програма каријерног информисања, саветовања,
едукације и повезивања са пословним светом.
Запослени Центра су одржали укупно 11 предавања и радионица на којима је
учествовало више од 1000 студената. Теме су биле: "Разговор за посао", "Активно
тражење посла", "Симулација интервјуа за посао", "Умрежавање", "Писање ЦВ-ја и
мотивационог писма".
Центар је организовао и округли сто на тему "Запошљавање и друштвене мреже"
у сарадњи са Инфостудом, а у склопу трећег регионалног "Виртуелног дана каријера и
знања". Током 2012. године настављена је и реализација програма «Каријера 3 у 1». У
оквиру овог програма у 2012. години посећен је Фармацеутски факултет, где су током
првог дана организовани инфо дан ЦзРК-а, и мноштво кратких саветовања на лицу
места – ЦВ клиника, док су током другог дана (еду дан) одржане радионица на тему
"Разговор за посао и симулација интервјуа" и панел дискусија на тему “Завршавам
Фармацеутски, шта даље?, у којој су учествовали некадашњи студенти Фармацеутског
факултета.
Током 2012. године реализована су два циклуса програма "Кадар да будем
кадар" Реч је о серији тренинга које су, као гостујући предавачи Центра за развој
каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, водили стручњаци из
области људских ресурса из водећих компанија чланица Америчке привредне коморе у
Србији („Consulteam",„Ernst&Young", „Price waterhouse Coopers", „British American
Tobacco", „Philip Morris", „Uniqua" „Represent Communications“, „Japan Tobacco
International“, „Oracle“, „McCann Grupa“, „Hewlett Packard“ и „Philip Morris“), а с циљем
унапређења вештина младих дипломаца и студената који желе да побољшају своје
шансе на тржишту рада. Програм, који је започео у 2010. години, настављен је 2011. и
током 2012. године реализацијом два циклуса тренинга.
У сарадњи са агенцијом ХРД ОНЛИНЕ одржано је предавање: «Проактивност навика број 1 успешних људи“, у сарадњи са Удружењем конструктивиста Србија
радионица „Коучинг – тачка сусрета личног и професионалног развоја“, у сарадњи са
Центром за ликовно образовање „Креативност – ултимативна предност на светском
савременом тржишту рада“. Током јула, октобра, новембра и децембра месеца
реализоване су четири радионице у сарадњи са Унијом послодаваца Србије «Знам шта
радим» са акцентом на самозапошљавању. Студенти су током радионице добили
одговоре на многа питања у вези са предузетништвом, друштвено одговорним
пословањем, о томе које кораке направити при оснивању сопственог предузећа.
Нови програм Центра је и програм под називом „Искуства успешних“ а
реализује се у сарадњи са успешним алумнистима Универзитета у Београду. Гост првог
панела била је Ивана Јелисавчић «Serbian Lead Google Linguist» Предавање је одржано
на Филолошком факултету.
Такође студенти су врло често приступали е – курсу „Лидерске вештине онлајн“
који обухвата три теме: Комуникација, Управљање временом и Тимски рад

66

Повезивање са пословним светом
Центар сарађује са укупно двеста седамдесет послодаваца. На овом списку се не
налази близу 30 јавних и јавних копмуналних предузећа, 14 секретаријата Управе
града, 7 установа културе и три општине са којима Центар остварује сарадњу у оквиру
програма БГ праксе.
Регистроване компаније оглашавале су слободна радна места, стручне праксе
или хонорарне послове, користиле услуге предселекције кандидата за оглашене
позиције, конципирале програм праксе у сарадњи са ангажованима у Центру.
Регистроване компаније имале су могућност да на сајту Центра поставе свој профил
(представе се као компанија која има развијену политику запошљавања младих без
искуства), поставе коментар као и да закажу гостовање у Центру. Сваки регистровани
послодавац добио је обавештење о утврђеном корисничком имену и лозинци,
информацију о линку ка огласу, као и тренутном статусу његовог упита за сарадњу са
Центром. Такође, о свакој реализованој сарадњи постоји евиденција, евалуација и
предлог даљих корака. Током 2012 регистровано је 48 нових послодаваца.
Центар је редовно пратио и анализирао одзив кандидата, али и саму реализацију
пракси. Тим Центра поред промовиисања, настојања да што већем броју послодаваца
предоче предности и релевантност праксе помагао им је при конципирању плана и
програма праксе, давао препорука везане за трајање праксе, период реализације,
степена и начина укључивања стажиста, опис могућих послова и сл. Обављене су
укупно двеста четрдесет три предселекције кандидата који су се јавили на конкурс за
посао или праксу оглашену преко Центра и прослеђене су листе кандидата
послодавцима.
Настављена је сарадња између Града Београда и Универзитета у Београду
реализацијом трећег циклуса БГ ПРАКСЕ - Програма Универзитетска радна пракса у
јавним и јавним комуналним предузећима. Програм се реализује на основу Протокола о
сарадњи у области организовања и реализовања четворомесечне праксе студената у
јавним и јавним комуналним предузећима града Београда, Управи Града Београда,
општинама и установама културе који су потписали Ректор Универзитета у Београду и
Градоначелник града Београда. На конкурс за праксу у 21 градском предузећу, 14
организационих јединица Управе града Београда, 7 установа културе и 3 градске
општине, који је био отворен 20 дана, пристигло је преко 3000 пријава.
Реализован је други циклус праксе у компанији НИС, намењен студентима
Универзитета у Београду и Универзитета у Новом Саду. Програм праксе је започео је у
јулу месецу 2012.године и трајао, зависно од позиције, од две недеље до три месеца.
Студентима Универзитета у Београду, су на располагању била два формата праксе:
Летња пракса и пракса «10 сати недељно» у Београду и Панчеву. За укупно осамдесет
места за праксу пријавило се двестадванаест кандидата.
У оквиру програма студентских посета компанијама „Сазнајте из прве руке“,
који Центар реализује у сарадњи са Америчком Привредном Комором у Србији
студенти су имали прилике да током 2012. године посете компаније „Japan Tobacco
International“ (новембар), "GlaxoSmithKline" (новембар), Eurobank EFG (јуни), као и да
у директном контакту са топ менаџментом сазнају «из прве руке» како изгледа процес
селекције кандидата, радни дан у компанији, постоји ли организован систем праксе,
упознају се са процесима рада и добију низ савета везаних за развој каријере.
Интересовање за овај програм показали су студенти свих групација Универзитета у
Београду и за сваку посету послодавцима било је нужно урадити селекцију обзиром да
је број пријављених вишеструко премашивао број који је компанија могла да угости.
Приликом посета овим компанијама учесници програма – студенти Економског,
Правног,
Филозофског,
Факултета
организационих
наука,
Медицинског,
Фармацеутског и Стоматолошког факултета имали су прилику да разговарају са укупно
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деветнаест професионалаца, након краћих предавања и презентација посвећених
развоју каријере.
Поводом реализовања студентских пракси Центар је иницирао и реализовао
потписивање 3 уговора о сарадњи Универзитета у Београду са Америчком привредном
комором, иницирао и реализовао потписивање Протокола о сарадњи Универзитета у
Београду са компанијом „ГлаксоСмитКлајн“, обновљен је уговор са Градом Београдом
и инициран је протокол о сарадњи са компанијом Јапан Тобако Интернешнл који ће
бити потписан почетком 2013.године. Наставила се сарадња дефинисана уговорима
које је Универзитет у Београду потписао претходних година /Привредна комора Србије,
Асоцијација српских менаџера, Идеа, Теленор, Америчка привредна комора.../
Промотивне активности
Центар је наставио са интензивним промовисањем циљева и активности и
успостављањем контаката са одређеним институцијама и организацијама у циљу
упознавања шире јавности и релевантних циљних група са улогом и значајем
каријерног вођења на универзитетском нивоу и активностима Универзитета у Београду
на том плану. У склопу сарадње са послодавцима и различитим студентским и
привредним асоцијацима Центар је узео учешће на округлим столовима и
конференцијама:
-„Универзитетска сарадња са послодавцима“, Универзитет у Новом Саду, јун
2012. године,
-„Привреда и образовање – Фармација“, HERE Tim, , новембар 2012. године
- Повезивање са послодавцима у организовању радних и стручних пракси“
децембар - у организацији Министарства омладине и спорта и Британског савета,
- Потребе тржишта рада и положај младих незапослених лица“ Београд,
30.октобар у организацији Уније послодаваца,
- Конференција “Привреда и високо образовање – предузетништво, студентска
пракса и каријерно вођење, Привредна комора Србије,Београд, 11.април 2012. године и
- II Конференција студената Европе КОНФЕСТ, Златибор, предавање „Тражене
вештине на тржишту рада“, новембар 2012. године.
Крајем децембра 2012. године одржана је презентација активности и услуга
Центра у јавном предузећу „Градске пијаце“ за волонтере и запослене у овом
предузећу. У новембру месецу Центар је активно учествовао на Сајму послова за
студенте техничко-технолошких факултета "Job fair" у згради Техничких факултета,
где је на штанду представио своје услуге бруцошима и узео учешће на округлом столу
на тему „Која се знања и вештине, поред струке, траже од младих инжењера“ заједно са
представницима Министарства омладине и спорта, Националне службе за
запошљавање, компанија ВИП, МТС, Мајрософт-а, и студентских организација. Центар
је 5.новембра узео учешће и на студентском путујућем сајму „Студирајте на
Француски начин“ у аули зграде Ректората током ког је промовисао своје услуге и
ресурсе за студенте заинтересоване за наставак студија У октобру представници
Центра учествовали су у представљању Универзитета у Београду на сајму образовања
"Звонце" (од 21. до 28.10), Центар је учествовао у програмском делу Трећег
регионалног Виртуелног Сајма каријера и знања.
Септембар је обележила организација великог пријема поводом успешно
завршеног програма БГПРАКСА2012 на ком су градоначелник и председник
Скупштине Града Београда примили студенте који су обавили праксу у предузећима,
општинама, установама културе и управи Града Београда. Овај догађај био је повод да
се Универзитет у Београду, његови студенти и Центар појаве и спомену у медијима у
најпозитивнијем могућем контексту. Центар је промовисао своје програме и услуге за
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послодавце на округлом столу о сарадњи универзитета са послодавцима на
Универзитету у Новом Саду (14.6) излагањем и постер презентацијом за медије,
студенте и послодавце, као и учешћем на конференцији о повезаности система високог
образовања и тржишта рада (24.2.) којом је модерирао директор Института економских
наука.
Пројекти и међународна сарадња
Универзитет у Београду/Центар за развој каријере/ Координатор је Темпус
пројекта «Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији CAREERS» /
Универзитет у Београду/Центар за развој каријере партнер је на пројекту
„Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic
management and quality improvement - CONGRAD” бави се праћењем запошљивости
дипломаца високошколских институција у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.
Учешће на пројекту „Развој студентских пракси - ISIS“ – Као најзначајнији
резултат издвојили бисмо да је Модел универзитетске радне праксе БГ Пракса усвојен
као пример добре праксе и по истом моделу државни универзитети у Србији /Нови Сад,
Београд, Крагујевац/ реализују или ће реализовати програме у сарадњи са локалним
самоуправама. У оквиру овог пројекта представници Центра били су у студијским
посетама Универзитету у Љубљани, у марту 2012, и Aristotelе University, Thessaloniki Солун, Грчка, септембар 2012 године.
Поред реализација пројектних активности у оквиру међународне сарадње
Центар је узео учешће и на ДЕХЕМС конференцији Employability of Graduates & Higher
Education Management Systems , Универзитет у Љубљани, Словенија 27 – 28. септембар
2012. међународнoм
семинару „Motivation for Development“, у организацији
“Euroguidance”-a, Софија, Бугарска, 10.октобар 2012. a сарадник Центра успешно је
аплицирао за учешће у програму «OPEN WORLD» Студијски боравак у САД-у током
којег су реализовани састанци са представницима четири универзитета у овом региону,
(University of Missouri Kansas City, University of Kansas, Johnson County Community
College, Park University ).
Унапређење активности и услуга Центра
У циљу унапређења активности и услуга, Центар перманентно евалуира
активности које реализује. На свим радионицама, предавањима и другим програмима
Центра студентима се деле упитници. Питања садржана у евалуативним упитницима
тичу се испуњености очекивања студената – учесника догађаја, оцене предавача,
корисности појединих тема за развој каријере, али се њима настоје прикупити и
предлози за нове програмске активности Центра. Такође једном годишње и послодавци
попуњавају упитник којим «мере» сарадњу са Центром и имају прилику да предложе
нове видове сарадње.
У циљу иновирања и унапређења сарадње са факултетима и креирања програма
у складу са интересовањима управа факултета, у марту 2012. у оквиру редовног
састанка проректора за наставу и продекана за наставу једна од тачака је била сарадња
Центра са факултетима Универзитета у Београду. За ту прилику, представници Центра
су припремили упитник за продекане о начинима и моделима унапређења постојеће
сарадње, као и материјал са описом досадашње сарадње (наративно и табеларно). На
основу одговора 17 продекана који су попунили упитник, урађена је анализа и план
развоја сарадње са факултетима који ће се реализовати током 2013. године.
У мају 2012. године је формирана Радна група за развој програма и
методологије каријерног вођења за узрасну групу 19-30, чији су чланови представници
Министарства омладине и спорта, представници домаћих и страних универзитета и
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други стејкхолдери. Иницијални дводневни састанак на коме су присуствовали
представници Центра, одржан је у јуну 2012. у Београдској отвореној школи, где је
договорен начин рада групе и временски план и фазе рада. У првој фази, радна група је
урадила преглед постојећих програма и садржаја каријерног вођења на универзитетима
и другим институцијама које раде са овом узрасном групом у Србији, као и каријерних
центара Универзитета у Свонсију, Силесији, Падови, Гранади. Овај преглед треба да
послужи као основа за компаративну анализу програма и садржаја каријерног вођења и
развој програма и методологије каријерног вођења за узрасну групу 19-30 у оквиру
Националне стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.
Центар сарађује са свим формираним Центрима на државним и приватним
факултетима у циљу унапређења и веће професионалности услуга које се обезбеђују
студентима. Рад Универзитетског центра за развој каријере Универзитета у Београду
представљен је и члановима Владе Србије у оквиру Извештаја о реализацији Стратегије
каријерног вођења и саветовања. Члан Радне групе спровођење СКВИС-а испред
КОНУС-а била је проф. Неда Бокан, проректор за наставу Универзитета у Београду, а
заменик Дејана Лазић. Детаљно је приказан рад Центра у претходне две године.
У Универзитетском центру за развој каријере и саветовање студената
ангажовано је укупно 5 запослених са високом стручном спремом од којих је један
директор Центра. У 2012. години примљен је један извршилац (од пет наведених) на
неодређено време.
Центар за студенте са хендикепом
Центар за студенте са хендикепом је током 2012. године успешно радио на
заступању права и интереса студената са хендикепом, промовисању равноправних
услова за студирање, како студената са хендикепом, тако и других студената из
осетљивих друштвених група и сарађивао са свим релевантним институцијама,
организацијама, медијима и појединцима. Готово све активности, које су биле
предвиђене Годишњим планом рада за 2012. годину, су реализоване. Значајније
планиране активности које нису реализоване односе се на обезбеђивање средстава за
креирање информатора о приступачности универзитетских институција и увођење
подршке за студенте са хендикепом у виду личног асистента. Једини разлог због којег
прва поменута активност није реализована јесте немогућност проналажења
материјалних средстава. Што се тиче увођења категорије личног асистента за студенте
са хендикепом, поред финансијских средстава, дошло се до закључка да је то делом
одговорност и социјалне политике и да је неопходно темељно и системски радити на
креирању могућности да се уведе овакав вид подршке за студенте са хендикепом.
Напомињемо и то да су реализоване активности које нису биле предвиђене Годишњим
планом, а од великог су значаја за квалитетно функционисање Центра.
Индивидуална сервисна подршка за студенте са хендикепом
Сервис подршке је најзначајнија активност коју Центар спроводи, а од које
директне бенефите остварују студенти са хендикепом. Подршка се организује
индивидуалним, холистичким приступом, где се кроз отворени и поверљив разговор са
појединцима утврђује који ниво подршке је студенту неопходан и на који начин би ту
подршку требало пружити. Степен подршке се још увек своди на административнотехничку подршку, док директни сервиси подршке, осим превоза, нису развијени.
Центар даје препоруку и мишљење шта би требало обезбедити, али још увек нису
креирани услови да се степен услуга подршке развије на ниво који је неопходан
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Током 2012. године, Центру се обратило више од 100 студената са хендикепом
са различитим захтевима за решавање тешкоћа са којима се суочавају. У том смислу
Центар је обављао следеће послове:
 Пружио је подршку за упис 31 бруцоша, као и подршку да се ослободе плаћања
трошкова школарине приликом уписа на факултет;
 Пружио је подршку за 49 студента других година за ослобађање трошкова
школарине или за упис на наредну годину студија;
 Пружио је подршку за 7 студената за упис и ослобађање трошкова школарине на
мастер студијама;
 Подршка за једну студенткињу за упис на другу годину докторских студија и
ослобађање трошкова школарине;
 Студентима су пружане информације у вези са условима смештаја,
стипендирања, здравствене заштите и других права која могу остварити током
студирања.
Организовани превоз за студенте са хендикепом
Током 2012. године организован је превоз за студенте са хендикепом који
студирају на неком од факултета Универзитета у Београду, а живе у студентским
домовима. Превоз је користило 10 студената са хендикепом, међу којима су студенти
који користе колица, који се отежано крећу и који имају потпуно оштећење вида.
Постоји потреба код већег броја студената са хендикепом да користе услуге
адаптираног превоза, али се Центар фокусирао на студенте који живе у студентским
домовима, јер су капацитети за организовање превоза недовољи да би се превоз
обезбедио и студентима са хендикепом који живе у Београду. Водећи се тиме да се
направи неки приоритет, а да се максимално искористе постојеће могућности, на
жалост, многи студенти су остали ускраћени за ову услугу. Током 2012. године
Универзитет у Београду је донео и Правилник о организовању и условима коришћења
превоза студената са хендикепом, који је знатно унапредио организовање овог сервиса.
Сарадња са стратешким партнерима Центра
Један од приоритета Центра је и умрежавање са партнерским институцијама,
организацијама, као и медијима ради подризања свести о томе какав је положај
студената са хендикепом у Републици Србији и проналажење ефикасних решења за
бројне тешкоће са којима се те особе суочавају. Центар је интензивно сарађивао са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Секретаријатом за образовање
и дечју заштиту, Установом студентски центар Београд, Заводом за здравствену
заштиту студената и многим другим институцијама.
Истичемо и традиционално добру сарадњу са медијима. Агенција Тањуг
објавила је прилог о Центру на свом сајту, што је резултирало тиме да су нам се
јављали потенцијални студенти који нису били информисани за постојање Центра.
Центар учествује и у пројекту који финансира ТЕМПУС фондација, „Једнак
приступ за све – Оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора
високог образовања“ што је веома значајно, имајући у виду да на Пројекту учествују
универзитети из Европе са којима је могуће разменити бројне информације о начину
пружања подршке осетљивим друштвеним групама студената.
У Универзитетском центру за студенте са хендикепом ангажована су укупно 3
извршиоца на неодређено време и то: два извршиоца са високом стручном спремом и 1
извршилац-возач са средњом стручном спремом, који је у 2012. години ангажован на
неодређено време.
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Центар за трансфер технологије
Центар за трансфер технологије Унивезитета у Београду основан је одлуком
Савета од 26. октобра 2010. године уз подршку Завода за интелектуалну својину
Републике Србије. Значајније активности Центра током 2012. године биле су:
 Обука у ISIS Innovation-у у Оксфорду;
 Завршен Водич за истраживаче;
 Почетак рада интернет странице Центра за трансфер технологије www.ctt.bg.ac.rs.
 Активности у оквиру пројекта ,,Од идеје до лиценце’’:
- Први и други круг разговора са учесницима на пројекту. Састанци и рад на
пројектима у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину и
представницима ISIS Innovation-а из Оксфорда,
- Писање кратких профила проналазака за пријављене пројекте и постављање
профила на сајт Центра као и на сајт ISIS Innovation-а,
- Састанци и дискусија о формирању spin-out компанија. Рад на документима
и обрасцима који су потребни за формирање spin-out компанија,
- Сарaдња са Удружењем Идеје и иновације и Регионалним центром за развој
малих и средњих предузећа на оснивању компанија и апликацијама за грант
Фонда за иновациону делатност. Оснивање три spin-out компаније,
- Припрема и предаја патентних апликација Заводу за интелектуалну својину
за проналазак Јединствени систем компјутеризованих лабораторијских
инструмената и Ложиште за сагоревање малих бала биомасе. Припрема и
предаја докумената који недостају у патентној пријави,
- Припрема и потписивање Уговора о преносу интелектуалне својине,
састанци са деканима факултета и директорима института,
- Припрема и потписивање Уговора о лиценцирању који су потписани након
оснивања spin-out компанија,
- Завршне активности око процедуре апликације пројеката за грантове Фонда
за иновациону делатност.
 Учествовање на конференцијама, семинарима и радионицама које се тичу права
интелектуалне својине и трансфера технологије:
- Тренинг „Innovation coach” - „Покретање иновативне активности“ („Initiating
innovation activity“),
- Тренинг „Innovation coach” - „Развој производа и сервиса заснованих на
технологији“ („Developing technology based products and services“),
- Тренинг „Innovation coach” - „Развој иновативних предузећа – Подршка
иновативним start-up и spin-out компанијама“ („Developing innovative
enterprises – Supporting innovative start-ups and spin-outs“),
- Отварање јавног позива за суфинансирање иновација – представљање једног
од програма Фонда за иновациону делатност,
- Радионица на тему интелектуалне својине – Могућности и изазови у систему
интелектуалне својине за трансфер технологија у Србији,
- Конференција „Развој тржишта ризичног капитала у земљама Западног
Балкана“ у организацији Иновационог центра Бањалуке,
- Радионица „ Интелектуална својина и развој пословања“,
- Презентација „Улагање приватних инвестиционих фондова: како могу
допринети Вашем пословању“,
- Тренинзи Basic Creative Problem Solving и Advanced Creative Problem Solving,
- Тренинзи у Регионалном МСП центру за запослене у Центру,
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Семинар “Успешно лиценцирање технологије“ на ком је представљен и Центар
за трансфер технологије,
ICT Net кластер конференција,
Радионица "Планирање и припрема Националног програма за развој
технолошких брокера",
Тренинг “Fund raising innovation/idea funding sources survey”,
Радионица за реформу система у сектору института за истраживања и развој, у
оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији.
Учешће на 9. Међународном сајму образовања ЕДУфер 2012;
Допуна докумената и образаца који недостају као што су Обазац за откривање
проналаска, Образац за расподелу прихода и Due diligence образац;
Потписан уговор о сарадњи између Универзитета у Београду и Удружења Први
српски предузетник;
Помоћ у организацији семинара „Настава из интелектуалне својине на
факултетима“који организује Завод за интелектуалну својину Републике Србије
у сарадњи са Европским заводом за патенте. Неколико интервјуа на српским
радио и тв станицама који су били везани за одржани семинар;
Организација и одржавање Прве донаторске конференције Универзитета у
Београду за подршку развоју иновативне делатности и трансфера технологије у
Србији;
Састанци у оквиру TEMPUS KNOWTS (National Platform for Knowledge Triangle
in Serbia) пројекта;
Писање два чланка за билтен Едукативно информативног центра Завода за
интелектуалну својину Републике Србије.
Прве уплаћене донације Центру за трансфер технологије и успостављена
сарадња са компанијама:
‐ Енергопројект Холдинг а.д.,
‐ Електропривреда,
‐ Метал Хемико д.о.о. Шабац.
Активности везане за писање Стратегије развоја Центра за трансфер
технологије: састанци са радном групом са Факултета организационих наука,
претраге стратегија Републике Србије и анализа стратешког оквира,
осмишљавање визије Центра, SWOT и PESTLE анализа, дрво проблема и дрво
циљева, акциони план;
Организација предавања на тему комерцијализација технологија „Technology
Commercialization - From Lab to Market“;
Учешће две spin-out компаније на Balkan Venture Forumu;
Успостављање сарадње са ICT Net кластером. Центар је придружени члан
кластера;
Активности на развијању модела уговора за уређивање међусобних односа
између научно-истраживачког и приватног сектора у сарадњи са ACCESS
програмом Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Састанци са
представницима научно-истраживачког и приватног сектора, прикупљање
информација о потребним уговорима. Комуникација и сарадња са GIZ-ом.
Организација радионице „Collaborating with industry: IPR issues and model
contract agreements“ на којој су представљени урађени модели.
Учешће и представљање Центра за трансфер технологије на 11. Међународном
сајму предузетништва – БИЗНИС БАЗА;
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 Пријава проналаска проф. др Дејана Жикића са Медицинског факултета
„Побољшана метода мерења брзине артеријског пулсног таласа оптичким
путем“;
 Сарадња са Заводом за интелектуалну својину око предаје PCT пријаве за
проналазак „Биљне ориблете са антибактеријским дејством“.
У Центру за трансфер технологије ангажована су два извршиоца са високом
стручном спремом, од којих је један ангажован у 2012. години на неодређено време, а
један на одређено време.
Центар за континуирану едукацију
Центар за континуирану едукацију основан је одлуком Савета 15. новембра
2011. године. Значајније активности Центра током 2012. године биле су:
- Припремљен је Бизнис план Универзитетског Центра за континуирану едукацију;
- Припремљена су и предложена Сенату на усвајање три нова програма континуиране
едукације;
- Припремљен је Каталог програма сталног усавршавања на факултетима Универзитета
у Београду за школску 2011/2012. годину.
- Радна група прикупила је податаке о типовима програма сталног усавршавања које су
факултети организовали раније (програми за додатно школовање наставника,
инкубатор техничких факултета у циљу развоја предузетништва, курсеви за лиценцу,
семинари које одобрава Завод за унапређење образовања, специјализације у циљу
иновације знања, сталне трибине, итд.). Прикупљени подаци изнети су у тексту под
насловом: Развој доживотног учења на Универзитету у Београду;
- У оквиру Центра основано је Одељење за конверзију образовања као организациона
јединица Центра са циљем да допринесе порасту квалитета знања и начина његовог
стицања, омогући одговарајућу обуку у различитим дисциплинама и вештинама и
припреми студенте да, кроз праксу и у решавању студија случаја, прилагоде стечено
знање и вештине примени у конкретним организацијама.
-На предлог Ректора и Већа групација донета одлука о именовању Одбора Центра за
континуирану едукацију Универзитета у Београду.
- Темпус пројекат под називом „Development of Lifelong Learning Framework in
Serbia”(DELFIS) и у оквиру пројекта:
 Припремљен извештај о раду на пројекту DELFIS за 2012. год, као и завршни
извештај за Пројекат,
 Припрема сертификата за полазнике реализованих програма у 2011. год,
припрема евиденције за полазнике програма,
 Припрема текстова за више публикација у оквиру пројекта,
 У оквиру Пројекта одржано 2 састанака на Универзитету у Београду, један на
Универзитету у Крагујевцу (завршна Конференција);
-Учешће на Конференцијама из ове области:
 Учешће на info day for Lifelong Learning Programme centralized activities in SouthEast Europe region, одржаном у Загребу маја 2012. год.
 Учешће на инфо дану Учешће Србије у програму за целоживотно учење,
одржаном у Београду децембра 2012. год
- Одржано је више састанака са представницима Министарства просвете у циљу
припреме Универзитета за пријаву пројеката Целоживотног учења при ЕУ;
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- Реализована су два програма за доквалификацију и иновацију знања дипломираних
студената, проистекла из Темпуса Concur: Менаџмент пословних перформанси и
Предузетнички менаџмент;
- Одржано је више састанака са Националном службом и Привредном комором ради
реалаизације пројекта
- ТЕМПУС пројекat 145009-Tempus-2008-RS-JPHES CONVERSION COURSES FOR
UNEMPLOYED UNIVERSITY GRADUATES in Serbia (CONCUR), написан је завршни
извештај.

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Универзитет у свом раду примењује следеће законске прописе:
9.1. Акти Републике Србије
1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05),
- подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08 и 100/07 –
аутентично тумачење, 44/10, 93/2012),
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06,
18/10),
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10),
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09),
7. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11)
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени
гласник РС“ бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна
повеља),
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“
бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11),
16. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011, 99/2011),
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10,
57/11),
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09),
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19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05
- подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду),
20. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник
РС“ бр. 30/10),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04
– одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље:
Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12),
23. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр.,
57/11),
24. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр.
34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др. Закона, 92/11, 99/11),
26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за
делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05,
38/07 и 110/07),
27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02,
61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06,
82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08,
108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12),
28. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“
бр. 54/07, 104/09, 36/10),
30. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 116/08),
31. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 101/11, 93/12),
32. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12),
33. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11),
34. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
35. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12),
Уредба о одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза евидентирања
промета преко фиксалне касе („Службени гласник РС“ бр. 61/10 101/10, 94/11),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10,
66/11 – одлука Уставног суда),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10),
38. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09),
39. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 12/09,
9/12 - споразум),
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени
гласник РС“ бр. 40/09, 69/11),
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника,
сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
(„Службени гласник РС“ бр. 21/06),
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43. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске
установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 73/11),
45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),
46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 112/08, 70/11),
47. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника,
Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр. 30/07),
48. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр.
30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – испр.).

9.2. Правни акти Универзитета
Акти су доступни на веб страници Универзитета, на линку:
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
1. Статут Универзитета у Београду
2. Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду
3. Стратегија обезбеђења квалитета
4. Правилник о обезбеђењу квалитета
5. Правилник о самовредновању
6. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду
7. Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
8. Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду
9. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора
емеритуса
10. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду
11. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника
12. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа
које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у
остваривању дела наставе
13. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи
14. Правилник о доношењу студијског програма
15. Правилник о наставној литератури
16. Правилник о упису студената на студијске програмеУниверзитета у
Београду
17. Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у
Београду
18. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
19. Правилник о мобилности студената и о преношењу ЕСПБ бодова
20. Правилник о признавању страних високошколских исправа (за потребе
запошљавања
21. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка
образовања
22. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду
23. Правилник о раду Одбора за професионалну етику
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24. Правилник о раду Универзитетског омбудсмана
25. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
26. Правилник о додели признања Универзитета у Београду
27. Правилник о награђивању студената
28. Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма
Универзитета у Београду
29. Пословник Савета Универзитета у Београду
30. Пословник Сената Универзитета у Београду
31. Пословник Студентског парламентa
32. Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду
33. Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак
радног односа редовном професору који у одговарајућој школској години
навршава 65 година живота
34. Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за
једну школску годину основних и мастер студија
35. Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку
избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука.
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
Заинтересованим лицима Универзитет у Београду пружа информације о питањима
високог образовања и научноистраживачке делатности. Ове информације пружају се у
непосредном контакту, као и преко телефона и електронске поште.
Универзитет у Београду, сходно одредбама чланова 104. и 105. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08),
врши услуге признавања страних високошколских исправа. Поступком признавања
стране високошколске исправе имаоцу те исправе утврђује се право у погледу
остваривања права на рад, односно у погледу наставка образовања.
У поступку признавања ради наставка образовања на Универзитету у Београду и
факултетима у његовом саставу, имаоцу стране високошколске исправе, утврђује се
право на наставак започетог високог образовања, односно, право на укључивање у
нивое високог образовања.
Поступци признавања воде се на основу јавно доступних, кохерентних и поузданих
критеријума. Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу воде евиденцију и
трајно чувају документацију о признавању страних високошколских исправа.
Верификација исправа (диплома/уверења) издатих на Универзитету у Београду јесте
поступак којим се имаоцу те исправе потврђује да је исправа веродостојна.
Услуга издавања потврде о праву на упис на одговарајући студијски програм за потребе
уписа студијских програма универзитета у Републици Аустрији врши се на основу
Закона о општем управном поступку (Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и бр. 31/01), а у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“, бр.
76/05, бр. 100/07 – аутентично тумачење, бр. 97/08 и бр. 44/10).
За издавање потврде о праву на упис на одговарајући студијски програм за потребе
уписа студијских програма универзитета у Републици Аустрији, заинтересовано лице
подноси Универзитету у Београду захтев са одговарајућом документацијом. У захтеву
треба да буде прецизирано на који студијски програм се односи потврда.
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11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Услуга признавања страних високошколских исправа и вредновање страних студијских
програма врши се на основу Закона о високом образовању, Закона о општем управном
поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и (“Службени гласник РС”, бр.
30/2010), Правилника о признавању страних високошколских исправа (“Гласник
Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08 од 14. децембра 2005) и Правилника о
признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (“Гласник
Универзитета у Београду” бр. 155/10 од 3. фебруара 2010).
Поступак признавања страних високошколских исправа ради запошљавања
У поступку признавања ради запошљавања утврђују се право на наставак започетог
високог образовања, врста и ниво студија, као и стручни, академски, или научни назив
подносиоца захтева. Поступак за признавање покреће се по захтеву странке. У
поступку признавања стране високошколске исправе, узимају се у обзир: систем
образовања у држави у којој је исправа стечена, дужина трајања студија, и наставни
план и програм, реноме високошколске установе која је издала исправу, права која даје
стечена исправа у држави у којој је издата, као и остале околности од значаја за
признавање.
Захтев за признавање подносилац захтева доставља факултету у саставу Универзитета у
Београду. Факултет од ресорног Министарства прикупља податке о страној
високошколској установи на којој се студијски програм изводи, након чега надлежно
тело факултета усваја предлог одлуке о признавању и упућује га Комисији за
признавање страних високошколских исправа на одлучивање Универзитета у Београду.
Чланове универзитетске Комисије именује ректор Универзитета, на предлог Већа
групација факултета, са мандатом у трајању од три године. Председник Комисије је
проректор Универзитета овлашћен од стране ректора. Комисија Универзитета усваја
одлуку о могућности признавања и доставља један њен примерак подносиоцу захтева,
који може, у року од 8 дана од пријема одлуке, поднети жалбу Сенату Универзитета.
Након доношења одлуке Сената о жалби, или након истека предвиђеног рока за њено
улагање, ректор доноси решење о могућности признавања, које је коначно у управном
поступку и чије примерке Универзитет доставља факултету на којем је покренут
поступак.
Уколико факултет нема основа да предложи признавање стране високошколске
исправе због мултидисциплинарног или интердисциплинарног карактера
савладаног студијског програма, односно уколико се завршени студијски програм
не изводи ни на једном од факултета у саставу Универзитета, факултет доставља
Комисији Универзитета стручно мишљење. Комисија Универзитета формира
посебну комисију, коју чине најмање три члана из редова наставника на
Универзитету, како би она утврдила предлог одлуке о признавању и доставила га
Комисији Универзитета на одлучивање.
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ _______________________________
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
Молим да ми се изда решење о признавању високошколске исправе стечене у
иностранству __________ године.
Подаци о имаоцу стране високошколске исправе:
1. Презиме (очево име) и име_________________________________________________
2. Датум и место рођења_____________________________________________________
3. Држављанство___________________________________________________________
4. Адреса и број телефона____________________________________________________
Подаци о високошколској исправи чије се признавање тражи:
1. Назив високошколске установе која је издала исправу__________________________
__________________________________________________________________________
2. Место и држава__________________________________________________________
3. Трајање студија (студијског програма) ______________________________________
4. Број бодова ЕЦПБ (ЕЦТС) - уколико постоји _________________________________
5. Врста и ниво студија______________________________________________________
6. Смер студија (програм, дисциплина)________________________________________
7. Стручни, академски, научни назив__________________________________________
Остали подаци:
1. Назив и место установе где је завршен последњи степен образовања, пре уписа на
установу која је издала предметну исправу и година када је завршен (претходно
школовање):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Признавање тражим због (заокружити):
А) наставка школовања
Б) запошљавања
Уз захтев прилажем следеће: (заокружити)
- оригинал високошколске исправе + 3 фотокопије
- оверени превод исправе (од судског тумача), оригинал + 3 фотокопије
- транскрипт о положеним испитима по семестрима и годинама или препис индекса,
оригинал + 3 фотокопије
- превод од судског тумача за транскрипт или препис индекса, оригинал + 3 фотокопије
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- кратак резиме садржаја предмета и обим наставе, тј. наставни план и програм – 3
примерка
- завршни рад
- доказ о држављанству
- потврде о уплати накнаде за трошкове поступка.
У Београду, ______________ године

Подносилац захтева _____________________

Поступак признавања страних високошколских исправа
ради наставка образовања
Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету
је поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право на наставак започетог високог
образовања, односно право на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном
студијском програму. Под високошколском исправом стеченом у иностранству
подразумевају се диплома и друга јавна исправа издата од надлежне високошколске
установе која сведочи о успешно савладаном студијском програму високог образовања,
односно о делу студијског програма.
Подносилац захтева покреће поступак на Универзитету у Београду, подносећи
неопходну документацију за обављање поступка признавања. По пријему уредног
захтева за признавање, Универзитет упућује допис ENIC Центру ресорног
Министарства ради прибављања обавештења о статусу високошколске установе која је
издала исправу, студијском програму по којем је стечена исправа и систему образовања
у држави у којој је седиште високошколске установе, као и правима која даје стечена
исправа.
По прибављању доказа о акредитацији односне стране висошколске установе,
Универзитет захтев са комплетном документацијом доставља руководиоцу студијског
програма који подносилац захтева намерава да упише, односно на којем намерава да
настави студије, односно лицу које овласти декан факултета. Руководилац студијског
програма или овлашћено лице доносе одлуку о могућности признавања високошколске
исправе у року од 15 дана од дана пријема документације, уз коју Универзитету
подносе и извештај о могућности признавања стране високошколске исправе ради
наставка образовања. Универзитет доставља један примерак одлуке подносиоцу
захтева, који може, у року од 8 дана, поднети жалбу Сенату Универзитета. Након
доношења одлуке Сената о жалби, или након истека предвиђеног рока за њено улагање,
ректор доноси решење о могућности признавања, које је коначно у управном поступку
и чији један примерак Универзитет доставља подносиоцу захтева.
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг бр. 1
Република Србија
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ РАДИ
НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА / APPLICATION FOR ACADEMIC RECOGNITION OF A
FOREIGN HIGHER EDUCATION DOCUMENT
I. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА / INFORMATION ABOUT APPLICANT
Лични подаци / Personal Data
- Име и име једног од родитеља / First name and parent’s first name
- Презиме / Surname
- Датум рођења / Date of birth
- Место, општина и држава рођења / Place, municipality and state of birth
- Држављанство / Citizenship
- Пол / Sex
- Е-пошта / E-mail
- Мобилни телефон / Cell phone
- Адреса / Address (Улица и број, место, поштански број, држава) (Street and number,
City, Postal code, Country)
- Телефонски број / Phone number
II. ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОЈ СТРАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ИСПРАВИ ЗА КОЈУ СЕ
ТРАЖИ ПРИЗНАВАЊЕ / INFORMATION ABOUT HIGHER EDUCATION DOCUMENT
FOR WHICH A RECOGNITION IS REQUESTED
- Назив високошколске институције на изворном и на српском језику / Name of the
Institution of Higher Education in original language and in Serbian
- Адреса високошколске институције / Address of Higher Education Institution
- Град / City
- Држава / Country
- Web адреса / Web address
- Назив студијског програма / Higher education programme
- Начин студирања (нпр. редовне студије, студије на даљину, друго - прецизирати) /
Form of study (e.g. full-time, longdistance learning, other – please specify)
- Назив стране високошколске исправе на изворном и на српском језику (нпр. диплома)
Name of the higher education document in original language and in Serbian (eg. Diploma)
- Стечени назив на изворном језику / Academic title in original language
- Врста студија (заокружити) / Type of study (сircle):
академске / academic
струковне / professional
- Званично трајање студијског програма (број година / семестара / ЕСПБ бодова) /
Official length of study program (years / semesters / ECTS credits)
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- Година уписа на студије / Year of enrolment _ _ _ _
- Година завршетка студија /Year of completion _ _ _ _
- Датум стицања стране високошколске исправе Date of issue of higher education
document: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Додатни услови стицања стране високошколске исправе (заокружити) / Additional
graduation requirements (circle): ДА / YES
НЕ / NO
- писани завршни рад / thesis тема / title: _______________________________________
- завршни испити / final exams (врста / specify): _________________________________
- друго / other _____________________________________________________________
III. ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ / PREVIOUS EDUCATION
- Претходно стечено више или високо образовање / Higher education
- Назив институције / Institution
- Место и држава / City and country
- Назив стечене квалификације / Acquired degree of qualification
- Година уписа / Year of enrollment
- Година завршетка / Year of completion
IV. СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА / PURPOSE OF APPLICATION
1. Наставак започетог нивоа високог образовања / Continuation of the same cycle of
higher education
2. Укључивање у нивое високог образовања (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке студије, докторске студије) / Enrollment in cycles of higher education
(master studies, specialist studies, doctoral studies)
Назив установе и студијског програма / Please indicate institution and study programme:
______________________________________________________________________
НАПОМЕНА / NOTE:
За тачност података одговара подносилац молбе (The applicant is responsible for the
correctness of the information given).
Кандидатима се скреће пажња да право на наставак образовања на изабраном
студијском програму могу да остваре до промене изабраног студијског програм. (Please
pay attention that the recognition gives you access to selected study programme as long as no
substantial changes in that programme occur.)
Уз захтев прилажем следеће (заокружити) /Please find enclosed (circle):
1. оверена фотокопија стране високошколске исправе / certified copy of the foreign higher
education document;
2. превод стране високошколске исправе на српски језик оверен од стране овлашћеног
преводиоца – без превођења стеченог звања / the translation of a foreign higher education
document into the Serbian language, certified by an authorized translator – without the
translation of the obtained title;
3. оверена фотокопија додатка дипломи или транскрипта о положеним испитима /
certified copy of the diploma supplement or course record transcript;
4. превод документа из тачке 3. на српски језик од стране овлашћеног преводиоца /
translation of the document referred to under Point 3. of this Article into the Serbian
language, certified by an authorized translator;

84

5. оверена фотокопија решењa надлежног органа o промени имена и/или презимена за
особе које су промениле име и/или презиме / certified copy of a decision by the authorized
body on the change of name and/or surname for persons who have changed their name
and/or surname;
6. доказ о плаћеним трошковима поступка / the proof of payment of the procedure
expenses.
У / In _________________, _____________. _________________________
(град / city) (датум / date) (потпис подносиоца захтева / applicant’s signature)
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Информације о признавању страних високошколских исправа и вредновање страних
студијских програма могу се добити код:
Милена Чолић Брајовић
Адреса: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, Београд
тел. 011/3207-450 (сваког радног дана од 11.00 - 13 часова)
email: milena.colic@rect.bg.ac.rs
Владимир Микић
Адреса: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, Београд
тел. 011/3207-450 (сваког радног дана од 11.00 - 13 часова)
email: vladimir.mikic@rect.bg.ac.rs
Верификација
Документација коју је потребно приложити приликом захтева за верификацију исправа
(електронским путем или путем факса):
1. Захтев;
2. Фотокопија дипломе/уверења на српском језику;
3. Потврда о извршеној уплати у износу од 80 $, уколико се уплата врши из
иностранства према приложеним банкарским инструкцијама, или у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке, уколико се уплата врши у
Републици Србији према приложеним банкарским инструкцијама;
Све додатне информације могу да се добију путем електронске поште:
marina.kostrica@rect.bg.ac.rs
Tel. +381 11 3207 453
Faks: +381 11 3207 453
На захтев заинтересованог лица, Универзитет у Београду издаје потврду о праву
на упис на одговарајући студијски програм за потребе уписа студијских програма
универзитета.
Потврде ове врсте, у складу са захтевима који су описани на званичним интернет
презентацијама одговарајућих установа (на пример: http://studentpoint.univie.ac.at/zumstudium/voraussetzungen/besondere-universitaetsreife/; http://www.boku.ac.at/18537.html;
http://www.tuwien.ac.at/?id=623, итд.) издају се свим лицима која задовољавају услове
прописане чл. 85-89. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр.162/2011).
Документација потребна за издавање потврде:
- одговарајућа исправа о претходно стеченој школској спреми;
- доказ о уплаћеној накнади за издавање потврде.
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12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Број издатих потврда о праву на упис на одговарајући студијски програм за потребе

уписа студијских програма универзитета у Републици Аустрији, од школске 2010/2011.
године био је: 32.
Од 2009. до 2013. године, Универзитет у Београду обавио је 922 поступка о признавању
страних високошколских исправа (из укупно 47 страних држава) по захтевима
поднетим ради запошљавања, при чему је ректор Универзитета донео 911 решења о
признавању. Од ступања на снагу односног Правилника (од 2010. до 2013. година),
Универзитет је обавио 765 поступка признавања ради наставка образовања
(високошколских исправа стечених у укупно 68 страних држава), при чему је ректор
Универзитета донео 613 решења о признавању ради конкурисања за упис на мастер,
специјалистичке и докторске академске студије, односно ради укључивања у ниво
основних и интегрисаних академских студија.
Универзитет у Београду је у складу са захтевима у 2012. години обрадио укупно 110
захтева за верификацију исправа.
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Извештај о финансијском пословању
Универзитета у Београду-Ректората
у 2012. години
Укупно приходована средства у 2012. години намењена су за:
А) основну делатност
Б) посебне намене
Ц) пројекти европске уније
А) ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
Средства за основну делатност стичу се од уплата Министарства просвете, науке
и технолошког развоја у складу са важећим нормативима и појединачним одлукама, и
прихода које остварује Универзитет од додатних активности. Средства су намењена за
покриће материјалних трошкова и зарадa запослених.
2011. година
1. Средства из буџета
- материјални трошкови
9.225.105,43
- зараде и функционални додаци
47.205.183,48
Укупно
58.704.387,08
2. Сопствени приходи
- чланарине факултета и института
- део школарине самофинан.студената
- промоција доктора наука
- дипломе основ.мастер,специј.студија
- % од међународних пројеката
- % од пројеката РЦУБа и студија при БУ
- % од задужбина и учешћа у заједнич.трошк.
- донације за Клуб
- рефундација боловања
- услуге Министарству и Граду по уговорима
- остали приходи (курс.разлике, откуп станова)
Укупно
80.486.609,70
Укупно 1 + 2
139.190.996,78

2012. година
7.510.849,51
61.281.626,68
68.792.476,19
4.430.000,00
47.020.050,30
4.127.100,26
29.167.729,48
2.704.509,07
9.394.884,16
8.003.735,33
423.933,66
2.311.503,68
3.324.815,00
1.672.543,74
112.580.804,68
181.373.280,87

Појединачни приходи из 2011. године нису наведени јер су били збирно вођени
и у односу на 2012. су неупоредиви.
У укупном приходу средства из буџета учествују са 37,92% за разлику од 2011. године
кад је то учешће износило 42,17%.
Средства за материјалне трошкове одобрена из буџета, која су била недовољна и
у претходним годинама, додатно су смањена у 2012. години. Ова средства покривају
свега 4,28% укупних материјалних трошкова.
Средства за зараде и функционалне додатке из буџета су повећана за 29,82% у
односу на 2011. годину због одобреног повећања основице за обрачун зарада и
признавања 2 радна места за Центар студената са хендикепом.
Сопствени приходи су забележили значајан раст од 39,87%.
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Расходи
Расход има следећу структуру:
- бруто зараде запослених
- накнаде запосленима(болов.превоз,помоћ)
- функционални додаци
- трошкови платног промета
- енергетске услуге
- комуналне услуге
- комуникационе услуге
- обезбеђење објекта
- путно осигурање
- закуп простора и опреме (сајм,озвучење..)
- службена путовања у земљи
- такси превоз и превоз робе
- стручне услуге
- услуге одржав. програма, компју.услуге
- услуге чишћења, дератизац.одвоз отпада
- котизације, чланарине и струч.усавршава.
- штампарске усл, огласи, публикације
- остале стручне услуге(надзор, лиценце..)
- репрезентација, угоститењске услуге
-студентске награде, стипендије Града
- услуге културе
- одржавање објекта
- одржавање опреме
- канцеларијски материјал
- радна одећа, цвеће, зеленило
- стручна литература
- бензин, регис.возила,одржавање,лизинг
- потрошни материјал (хигијен.мат...)
- донације и трансфери
- царина,суд.таксе, нег.курс.разлике,камате
- порези
- набавка основних средстава
- aмортизација
Укупно

2011. година

2012. година

92.636.138,25
2.993.777,93
7.952.889,00
1.469.802,09
3.684.355,30

96.707.388,72
7.543.928,22
6.775.639,00
1.015.917,85
4.199.826,15
1.644.033,78
1.896.530,74
1.674.506,64
52.073,00
958.450,11
305.630,75
303.971,00
4.538.523,18
315.396,31
2.886.839,16
270.795,89
7.838.545,08
1.861.444,71
2.514.362,69
3.286.292,00
543.071,00
7.478.332,89
1.384.770,58
1.107.897,10
126.427,20
417.587,97
823.783,64
2.541.672,88
575.022,00
251.507,59
157.035,60
841.652,77
12.317.031,24
175.155.887,44

1.958.095,65
27.923,
1.288.482,00
195.475,64
380.870,00
8.177.569,11
412.664,28
108.755,00
3.200.278,58
1.944.472,65
4.721.509,77
2.929.746,00
14.375.576,71
1.977.490,55
1.374.743,14
243.180,00
502.195,99
476.495,50
3.079.673,22
669.727,31
970.440,84
3.478.743,94
13.415.832,14
185.718.075,48

Поједини расходи из 2011. године нису наведени јер су били збирно вођени и у односу
на 2012. су неупоредиви.
Већина позиција у расходу не бележи већа одступања сем:
- «накнаде запосленима (болов.превоз,помоћ)» због одлуке да се породиљама
исплаћује зарада у пуном износу,
- «штампарске услуге, огласи, публикације» због диплома које се обједињено
издају на Универзитету,
- «одржавање објеката» бележи пад расхода јер је највећи део реконструкције
Клуба Универзитета завршена у 2011.години,
- остала смањења расхода у односу на претходну годину су последица мера
штедње.
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Година 2012. је у делу основне делатности завршена са позитивним
финансијским резултатом од 5.965.016,6 динара.
Резултат пословања (А)

2011. година
- 46.527.078,70

2012. година
6.217.393,43

Б) ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Средства се стичу по разним основама и из различитих извора и имају унапред
утврђену намену. Из тог разлога се књижење врши на посебним шифрама.
1. Рачунарски центар Универзитета у Београду (РЦУБ)
2011. година
- прих.из буџета(зараде+мат.трош.)
*Министарство просвете
26.366.184,47
*Министарство културе
18.664.066,00
- сопствени приходи
24.988.735,84
Укупно приходи
69.948.229,66
Расход
100.938.264,41
Резултат пословања
- 30.990.034,75

2012. година
31.309.192,97
0,00
18.103.810,09
49.413.003,06
55.785.108,71
- 6.372.105,65

Средстава за зараде и минималне материјалне трошкове обезбедило је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
РЦУБ на тржишту остварује и сопствене приходе, од којих Ректорату за услуге
и покриће насталих трошкова припада од 16,6% до 20%. Ова средства су изузета и
налазе се на сопственим приходима Универзитета.
Изостанак прихода од Министарства културе је последица издвајања АМРЕС-а
из састава РЦУБ-а, односно Универзитета. Из истог разлога су смањени и расходи у
2012. години.
2. Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената
2011. година
2012. година
Приходи
5.419.172,00
3.722.704,00
Расход
8.066.989,22
6.629.897,03
Резултат пословања
- 2.647.817,22
- 2.907.193,03
Центар остварује приход од уплата чланарине студената, у износу од 100,00
динара на годишњем нивоу и донација.
Негативан салдо се прелива на терет сопствених прихода Универзитета.
3. Центар за трансфер технологије
2011. година
Приходи
Расход
Резултат пословања

2012. година
2.119.010,80
308.078,31
1.810.932,49

Центар располаже средствима из донација и наменских средстава ИПА пројекта.
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4. Конференција универзитета Србије- КОНУС
2011. година
Приходи
1.996.183,93
Расход
3.010.593,07
Резултат пословања
- 1.014.409,14

2012. година
1.266.884,02
1.012.668,78
254.215,24

Приход потиче од чланарина приватних и мањих државних универзитета. Оне су
сакупљене последњи пут у 2012. години јер је у међувремену Министарство просвете,
науке и технолошког развоја донело решење да ће за рад КОНУС-а из буџета издвајати
извесна средства. Из тог разлога је КОНУС регистрован као посебно правно лице и има
посебан текући рачун. Међутим, како се та средства одобре на самом крају године и
бивају одмах утрошена због обавезе враћања неутрошених средстава у буџет, трошкови
активности током године падају на терет сопствених прихода Универзитета, као и
годинама уназад.
Расход је у 2012. години реално већи за 565.791,60 динара али ће из техничких
разлога, као трошак бити књижен у 2013. години.
5. Студентска конференција универзитета Србије - СКОНУС
2011. година
2012.година
Приходи
4.367.402,87
Расход
4.676.170,03
Резултат пословања
- 308.767,16
6. Студентски парламент
2011. година
Приходи
Расход
Резултат пословања (5+6)

- 2.089.025,74

2012. година
2.745.375,00
3.097.154,99
- 351.779,99

У 2011. години СКОНУС и Студентски парламент су били на заједничкој шифри
и укупно су остварили негативан финансијки резултат у износу од 2.089.025,74 динара.
Приход СКОНУС-а се формира из средстава донација и из буџета по решењу
Министарства. Она се уплаћују на посебан рачун. Међутим, како се средства из буџета
одобре на самом крају године и бивају одмах утрошена због обавезе враћања
неутрошених средстава у буџет, трошкови активности током године, као и код
КОНУС-а, падају на терет сопствених прихода Универзитета.
Приход Студентског парламента потиче од уплата за дипломе. Наиме, од уплате
за сваку издату диплому основних и мастер студија, издваја се 350 динара за трошкове
активности Студентског парламента.
7. Осигурање факултета Универзитета у Београду
2011. година
Приход
24.414.850,00
Расход
24.414.850,00
Резултат пословања
0,00

2012. година
22.592.820,00
22.592.819,93
0,07

Средства обезбеђује Министарство просвете за јединствено осигурање свих
факултета у саставу Универзитета.
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8. Стипендије Владе Републике Србије
2011. година
Приход
6.004.651,00
Расход
5.393.475,00
Резултат пословања
611.176,00

2012. година
4.128.174,00
6.648.759,00
- 2.520.585,00

Средства обезбеђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Ректорату припада 10% укупних средстава за вршење услуге. Ова сума је већ изузета и
налази се у сопственим приходима Универзитета.
Универзитет у Београду, у циљу очувања угледа Републике Србије, редовно
исплаћује стипендије страним студентима. Министарство просвете међутим, касни по
неколико месеци са рефундацијом исплаћених стипендија, тако да Универзитет
привремено уступа своја средства.
9. Међународна сарадња и чланарине у међународним организацијама
2011. година
2012. година
Приход (курсне разлике и донација)
72.787,11
30.425,09
Расход
7.419.557,32
6.717.831,75
Резултат пословања
- 6.846.770,21
- 6.687.406,66
Средства би по правилу требало да обезбеђује Министарство просвете и науке.
Од 2009. године Министарство просвете није одобрило ни минимална средства
за ову намену и поред упућених бројних захтева да се надокнаде барем трошкови
чланарина у међународним организацијама.
Негативан салдо се прелива на терет сопствених прихода Универзитета као и годинама
уназад.
10. Студије које организује Универзитет
2011. година
Приход
13.558.403,95
Расход
10.710.031,50
2.848.372,45
Резултат пословања

2012. година
13.285.866,91
12.646.691,47
639.175,44

У сарадњи са другим универзитетима, организовано је 7 различитих
мултидисциплинарних студија. Средства се стичу од уплата школарина полазника.
Ректорату припада 20% укупних средстава за административне и стручне
услуге. Ова сума је већ изузета и налази се у сопственим приходима Универзитета.
11. Школарина страних студената
2011. година
Приход
35.941.788,35
Расход
32.489.223,30
3.452.565,05
Резултат пословања

2012. година
15.499.359,12
12.781.507,97
2.717.851,15

Од 2010. године је у сарадњи са амбасадама, организован једнообразни систем уписа
страних студената на факултете Универзитета у Београду. Приход се стиче од
школарина, које се, по одбитку трошкова за признавање диплома, трансферишу
факултетима.
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12. Он лајн предпријава мастера
2011. година
Приходи
Расход
Резултат пословања

2012. година
759.000,00
164.000,00
595.000,00

У програму, који је започео у 2012. години, учествовало је само пар факултета.
Укупан резултат пословања (Б)
Укупан резултат пословања (А+Б)

2011. година
- 36.675.943,56
– 83.203.022,26

2012. година
- 13.130.663,10
- 6.913.269,67

Ц) ПРОЈЕКТИ Европске уније
Пројекти Европске уније, Кулисо и Фондација краља Бодуена
2011. година
2012. година
Приход
156.765.319,64
346.466.637,20
Расход
212.211.010,94
203.795.925,99
Резултат пословања
- 55.445.691,30
142.670.711,21
У току 2012. године активно је било 56 Темпус и других пројеката. За сваки Темпус
пројекат отворен је посебан девизни рачун, тако да се пословање одвијало преко 43
девизна и посебног динарског рачуна
У 2012. години остварен је укупан финансијски резултат (А+Б+Ц) :

Укупан приход
Укупан расход
Резултат пословања
Пренето из претходне године
Коначан салдо
Кориговање прих.за пдв и амор.
Стање на рачунима 31.12.

2011. година

2012. година

456.150.113,79
594.798.827,35
- 138.648.713,56

647.769.942,94
512.012.501,40
135.757.441,54

331.938.043,96
193.284.330,40
13.330.775,74
206.615.106,14

206.615.106,14
342.372.547,68
11.962.588,57
354.335.136,25
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
14.1 ПЛАН НАБАВКИ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2012. ГОДИНУ
р. синтет.
бр. конто

аналит.
конто

предмет набавке

процењ.
вредност

01.

421300

421320

Услуге заштите
имовине

1.700.000,00

1.700.000,00

02.

421500

421510

Осигурање
имовине
факултета
Универзитета у
Београду
Осигурање
запослених на
факултетима
Универзитета у
Београду
Услуге
штампања
Репрезентација

10.500.000,00

10.500.000,00

11.500.000,00

11.500.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

Текуће поправке
и одржавање
зграда
Одржав. админ.
опреме
Канцеларијски
материјал

3.100.000,00

3.100.000,00

03.

421520

04.

423400

423400

05.

423700

423710

06.

425100

425100

07.

425200

425220

08.

426100

426110

09.

426800

426810

Материјал за
одржав.хигијене

1.300.000,00

10.

511300

511320

10.000.000,00

11.

512200

512200

Капит.одржавање
објеката
Администрат.
опрема

2.300.000,00
1.700.000,00

3.100.000,00
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финанс. план

Извори
финансирања
Према
разделу
Министарства
просвете
Према
разделу
Министарства
просвете
Према
разделу
Министарства
просвете
Сопствени
приходи
Сопствени
приходи
Сопствени
приходи

2.300.000,00 Сопствени
приходи
1.700.000,00 Према
разделу
Министарства
просвете
1.300.000,00 Према
разделу
Министарства
просвете
10.000.000,00 Донације
3.100.000,00 Сопствени
приходи

ИЗМЕНЕ ПЛАНА НАБАВКИ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
У Плану набавки Универзитета у Београду за 2013. годину, додаје се редни број 11. и
то:
- синтетички конто 423500, аналитички конто 423590 –остале стручне услуге- са
процењеном вредношћу од 2.000.000,00 динара
Члан 2.
Ова измена Плана набавки Универзитета у Београду за 2013. годину ступа на
снагу даном доношења.
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14.2. План јавних набавки за 2013 годину:
НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР.1

8
0
3
2
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
ПИБ:
1
0
0
0

9
3

1

7

0

5

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.07.2011. год. до 30.09.2011. год.
Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

III

IV

1

добра

2

1635

1929

2

услуге

2

1086

1281

3

радови

3

3020

3564

7

5741

6774

Укупно
Место и датум:

V

Одговорно лице:

Београд, 07.10.2011. године
Службеник за јавне набавке:
Печат

Мр. Радомир Јоковић, дипл.инг
Телефон : 011/3207-420
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НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР:1

8
0
3
2
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
ПИБ:
1
0
0
0

9
0

1

7

7

5

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД

1

1

III

ЗЈ
Н
чл
ан
21

IV

2

Процењена
вредност

Уговорена
вредност без
ПДВ

Уговорена
вредност са
ПДВ

Датум закључења
уговора

Назив и седиште
изабраног
понуђача

Матични
број

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

06

Услуге неживотног
осигурања за
имовину и ѕапослене
на Универѕитету за
2012 годину.

22.000

21.703

22 593

14.03.2012

САВА
осигурање
а.д.о, Београд

17407813

4

XIV

Екон
омск
и
најп.
пону
да

2
3
4
….

УКУПНО
Место и датум
Београд, 09.04.2012. године

Службеник за јавне набавке:
Мр Радомир Јоковић, дипл.инг
Печат
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Телефон : 011/3207-420

за избор

Опис предмета јавне
набавке

Критеријум

Подаци
о понуди

Подаци о изабраном понуђачу

Број
приспелих
понуда

II

Подаци о вредности јавне набавке
(у хиљадама динара)

Предмет

I

Подаци о поступку и предмету
јавне набавкe
Врста
поступка
Основ из
ЗЈН
Врста
предмета

Редни број

од 1.01.2012. год. до 31.03.2012. год.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
8
0
3
2
9
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
3
ПИБ:
1
0
0
0
5

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР.1

1

7

0

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.01.2012. год. до 31.03.2012. год.
Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

III

IV

1

добра

1

1553

1553

2

услуге

1

1320

1558

3

радови

/

/

2

2873

Укупно

Место и датум:

V

/
3111

Одговорно лице:

Београд, 09.04.2012. године
Службеник за јавне набавке:
Печат

Мр. Радомир Јоковић, дипл.инг
Телефон : 011/3207-420
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
8
0
3
2
9
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
3
ПИБ:
1
0
0
0
5

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР.1

1

7

0

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.07.2011. год. до 30.09.2011. год.
Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

III

IV

1

добра

2

1635

1929

2

услуге

2

1086

1281

3

радови

3

3020

3564

7

5741

6774

Укупно

Место и датум:

V

Одговорно лице:

Београд, 07.10.2011. године
Службеник за јавне набавке:
Печат

Мр. Радомир Јоковић, дипл.инг
Телефон : 011/3207-420
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
8
0
3
2
9
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
3
ПИБ:
1
0
0
0
5

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР.1

1

7

0

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.04.2012. год. до 30.06.2012. год.
Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

III

IV

1

добра

1

660

779

2

услуге

6

7450

8791

3

радови

/

/

/

7

8110

9570

Укупно

Место и датум:

V

Одговорно лице:

Београд, 04.07.2012. године
Службеник за јавне набавке:
Печат

Мр. Радомир Јоковић, дипл.инг
Телефон : 011/3207-420
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:
8
0
3
2
9
МАТИЧНИ БРОЈ:
0
7
0
0
3
ПИБ:
1
0
0
0
5

НАЗИВ HАРУЧИОЦА: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АДРЕСА НАРУЧИОЦА: БЕОГРАД, СТУДЕНТСКИ ТРГ БР.1

1

7

0

2

4

5

0

ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД од 01.10.2012. год. до 31.12.2012. год.
Редни
број

Врста предмета
јавне набавке

Укупан број
закључених уговора

I

II

III

1

добра

2
3

Укупна вредност
закључених уговора без ПДВ
(у хиљадама динара)

Укупна вредност
закључених уговора са ПДВ
(у хиљадама динара)

IV

V

/

/

/

услуге

/

/

/

радови

1

1.180

1.412

7

1.189

1.412

Укупно

Место и датум:

Одговорно лице:

Београд, 09.01.2013. године
Службеник за јавне набавке:
Печат

Мр. Радомир Јоковић, дипл.инг
Телефон : 011/3207-420
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У 2012. години Универзитет није добијао помоћ државе.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА БЕЗ МИНУЛОГ РАДА
Обрачун зарада запослених у Стручној служби Универзитета у Београду врши се у складу са
Уредбом о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета зс делатности које се
финансирају из буџета („Службени гласник РС“ број 15/02, 100/04, 26/05, 38/07, и 110/07) и Уредбом
о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник
РС“ број 44/01, 15/02, 69/02, 61/03, 26/05, 40/07, 106/07 44/08 и 79/09) и Одлуке о утврђивању
елемената за израчунавање основне зараде запослених у Стручној служби и центрима Универзитета
у Београду.
Генерални секретар - Vll степен
Висока стручна спрема - Vll степен
Виша школска спрема - Vl степен
Средња школска спрема - lV степен
Средња школска спрема – lV степен
КВ радник – lll степен
НКВ радник – l степен
Минули рад за сваку годину радног стажа
Функционални додаци:
Ректор
Проректор
Генерални секретар
Шеф финансијске службе и шеф кабинета ректора
Шефови сектора

51.244,87
45.122,58
35.769,80
29.048,31
22.457,08
20.372,90
16.412,94
0,4%
40%
30%
20%
10%
5%

Напомена: Ови износи се увећавају за 0,4% за минули рад, а у појединим месецима се могу увећавати
за рад на пројектима, ауторске хонораре (издавање уџбеника, монографија, чланака, консалтинг и
сл.)
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Средства рада Универзитета:
Облик имовине

Количина

Студентски спортски центар
Зграда Ректората (Капетан Мишино здање)
Станови
Дела ликовне уметности и скулптуре*
Комуникациона опрема
Опрема за саобраћај
Електронска и фотографска опрема
Канцеларијска опрема
Опрема за угоститељство и домаћинство
Рачунарска опрема
Противпожарни систем

1
1
23
57
45
3
122
1484
7
576
1

Књиговодствена
вредност у РСД
60.100.376,00
55.813.547,07
7.860.069,69
2.144.419,75
7.157.938,08
4.765.677,89
5.014.511,53
5.194.971,25
401.720,14
21.130.702,65
0,00

* Универзитет поседује и уметничке предмете добијене на поклон који немају књиговодствену
вредност (није извршена процена).
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Из детаљног имовинског списка у следећој табели издвојено је сто са највећом вредношћу:
Инвентарски
број
2
2841
2377
989
2067
2600
2515
2889
2516
2842
2843
2844
2407
2852
2561
2465
3372
2626
3371
2560
2858
2856
3080
2859
2754
2857
2049
2978
2597
2976
2974
2873
3369
2424
2425
2562
2563
2564
2757
2758
2759
2760
2603
2604
2426
2403
2404
2719

Назив

1
1
1
1

Књиговод.
вредност
60.100.376,00
5.211.325,60
2.424.549,88
2.144.419,75

1

1.975.985,51

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.916.759,14
1.604.885,71
1.459.124,82
1.244.033,04
1.066.996,80
1.066.996,80
1.066.996,80
520.965,41
486.424,45
452.648,00
436.814,36
426.844,00
416.577,61
357.352,14
357.239,49
331.952,80
283.044,96
237.675,60
223.490,96
216.115,86
196.452,00
184.366,56
183.147,80
180.159,29
159.326,25
136.906,84
134.778,10
128.794,82
124.746,40
124.746,40
116.074,17
116.074,17
116.074,17
113.991,68
113.991,68
113.991,68
113.991,68
113.424,66
113.424,66
109.215,60
108.200,08
108.200,08
107.418,41

Количина

STUDENTSKI SPORTSKI CENTAR
MCU 4510-20 port HD mcu S/NA
SIEMENS TELEFONSKA CENTRALA SA 50 LOKALA
DELA LIKOVNE UMETN.I SKULPTURE
TELEFONSKA CENTRALA SA 57 APARATA I INSTALACIJOM ERICSSON
MD 110
FIAT KOMBI SCUDO PANORAMA FAMIL
AUTOMOBIL VW 1.9 TDI REG.TABL.BG 772-197
Климатизациони систем
AUTOMOBIL ŠKODA SUPERB II AMBITION 1
Codes s40-npp rackmt kit HDMI
Codes s40-npp rackmt kit HDMI
Codes s40-npp rackmt kit HDMI
EMERSON KLIMA SISTEM TERMOINŽENJERING
Рачунарска мрежа
JUNIPER OPREMA L3 SWITCHEVI
TERMINAL ZA VIDEO KONFERENCIJE POKLON NR KINA
HP Storage server Pro - Liant DL 180 G6
WIRELESS LAN CONTROLLER WLC-4025
SERVER IBM X 3650 MB
STORAGE SERVER HP SERVER DL 180 G 6
Уређај за смањење трошкова позива
Laver 3 Switch juniper ex 3200-48t
KLIMA UREĐAJ LG E 24 SQ
Сервер Dell Power Edge R410
Lap top Apple iMac 27
Firewall juniper srx220
VIDEO NADZOR
SISTEM VIDEO INTERFONA
SONY KAMERA SA STATIVOM VX
HLADNI STO 145X70X90
MAŠINA ZA ČAŠE ATA AL 402
Projektor Panasonic view sonic
CENTRIFUGES Z 206 A
SERVER ZA PODATKE POKLON NR KINA
SERVER ZA PODATKE POKLON NR KINA
APC RACK ORMAN NET SHELTER SX 42 U 750X1070 SA
APC RACK ORMAN NET SHELTER SX 42 U 750X1070 SA
APC RACK ORMAN NET SHELTER SX 42 U 750X1070 SA
Dell xps L702xi7-262om
Dell xps L702xi7-262om
Dell xps L702xi7-262om
Dell xps L702xi7-262om
SFP MODUL 73200W-C550G
SFP MODUL 73200W-C550G
APLIKACIONI SERVER POKLON NR KINA
PROJEKTOR BENQ MP622 SA PLATNO
PROJEKTOR BENQ MP622 SA PLATNO
RUTER CISCO 2611 XM/VPN BUNDLE
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2720
2796
2797
3374
3375
3364
2874
2832
2975
2860
2514
2753
2721
2722
3367
2972
2973
2977
2938
2939
2940
2941
2942
2605
2606
2607
2608
1752
2599
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2952
2953
2954
2955
2565
2566
2781
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2819

RUTER CISCO 2611 XM/VPN BUNDLE
HP Pavilion dv6-320 om i7-7200m
HP Pavilion dv6-320 om i7-7200m
SMART TABLA I BOARD 82 DUAL TOUCH
EPSON EB PROJEKTOR SA NOSAČEM VEGA CM 6
MIKROFON HDX XEILING
Скенер HP ScanJet 7000
Applemac Book pro dual-core15
LEDOMAT BREMA CB 187
Сервер Dell Power Edge R310
UREDJAJ ZA MERENJE ZAGADJENJA FLUKE 975V AIR METER
Sony KDL 46CX520 BAEP LCD TV
SVIČ CISCO PIX 515E-R DMZ BUNDL
SVIČ CISCO PIX 515E-R DMZ BUNDL
SAMSUNG I9300 GALAXY SIII METALIK BLUE
SAMSUNG I9300 GALAXY SIII METALIC BLUE
SAMSUNG I9300 GALAXY SIII METALIC BLUE
SAMSUNG I9300 SIII METALIC BLUE
HP COMPAQ 8200 ELITE MT PC HP DISPLAY PORT TO HDMI ADAPTER
HP COMPAQ 8200 ELITE MT PC HP DISPLAY PORT TO HDMI ADAPTER
HP COMPAQ 8200 ELITE MT PC HP DISP[LAY PORT YO HDMI ADAPTER
HP COMPAQ 8200 ELITE MT PC HP DISPLAY PORT TO HDMI ADAPTER
HP COMPAQ 8200 ELITE MT PC HP DISPLAY PORT TO HDMI ADAPTER
SFP MODUL 73160W-C550G
SFP MODUL 73160W-C550G
SFP MODUL 73160W-C550G
SFP MODUL 73160W-C550G
RADNA STOLICA VIŠI NASL.C.KOŽA
PANASONIC NV-GS 330
HP 4730S 17.3
HP 4730S 17,3
HP 4730S 17.3
HP 4730S 17.3
HP 4730S 17.3
HP 4730S 17,3
HP 4730S 17.3
HP 4330S 13.3
HP 4330S 13.3
HP 4330S 13.3
HP 4330S 13.3
PROJEKTOR VIEW SONIC PJD6381
PROJEKTOR VIEW SONIC PJD6381
Архива 260/40210
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
WIRELESS ACCESS SYSTEMS L-310 AGN/070/
HP ML 110 G6
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

107.418,41
98.834,45
98.834,45
98.816,00
93.720,00
90.995,47
90.073,33
85.020,00
84.809,55
84.025,92
82.169,53
81.392,85
79.461,24
79.461,24
76.649,85
75.999,05
75.999,05
75.180,29
73.587,98
73.587,98
73.587,98
73.587,98
73.587,98
72.836,97
72.836,97
72.836,97
72.836,97
72.380,05
71.802,08
71.615,40
71.615,40
71.615,40
71.615,40
71.615,40
71.615,40
71.615,40
70.215,48
70.215,48
70.215,48
70.215,48
68.646,12
68.646,12
68.373,62
65.059,11
65.059,11
65.059,11
65.059,11
65.059,11
65.059,11
65.059,11
65.059,11
64.069,82

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације настале у раду и у вези са радом Универзитета се чувају у папирној форми и
налазе се у архиви Универзитета.
Начин примања, евидентирања и распоређивања аката за рад, класификацију и архивирање,
смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и излучивање регистраторског
материјала уређено је Правилником о електронском канцеларијском и архивском пословању (02/61221103/1-12 од 16.10.2012. године).
Рокови чувања носача информација у архиви Универзитета утврђују се на основу Листе
категорија регистаторског материјала са роковима чувања (612-2244/1-09 од 18.12.2009. године).
На интернет презентацију објављују се информације које су настале у раду или у вези са радом,
активностима Универзитета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Они на
сајту остају док траје њихова примена или актуелност. Сајт се редовно одржава.
Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену
одговарајућих мера заштите.

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Универзитет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на
активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза приказаних у одељку 8. као и приликом
пружања услуга чији је детаљан приказ наведен у одељку10. Информатора.
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20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УНИВЕРЗИТЕТ ОМОГУЋАВА
ПРИСТУП
Информације којима Универзитет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом,
Универзитет ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену
информацију или му издати копију документа, у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ), осим
када су се, према овом закону, према Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС“
број: 97/08) и Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за
искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Приступ информацијама може бити ускраћен ако су информације објављене на веб презентацији
Универзитета и то на основу члана 10. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја који прописује да „орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у
земљи или на интернету“.
Такође, приступ информацијама биће ускраћен ако се тражи приступ подацима о бројевима текућих
рачуна запослених и то на основу члана 14. наведеног закона који прописује: „орган власти неће
тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме
повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена
информација лично односи“.
Универзитет ће ускратити давање података који су пословна тајна, због чијег би саопштења или
давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице по интерес и углед
Универзитет.
У обавештењу и у решењу о одбијању захтева тражиоцу информације биће образложени разлози за
евентуално ускраћивање приступа информацијама.
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21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
21.1 Подношење захтева
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Универзитета у
Београду, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о
слободном приступу информација од јавног значаја.
Захтев се подноси у писаној форми прекопоште или захтева на Писарници Универзитета.
Универзитет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је
поднет писмено.
Захтев мора да садржи: назив и адресу Универзитета, податке о тражиоцу информације (име,
презиме, адреса и евентуално други подаци за контакт),што прецизнији опис информације која се
тражи и начин достављања информације. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице
Универзитета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да
достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року,
односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су такви да се по захтеву
не може поступити, Универзитет ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
У прилогу је дат образац за подношење захтева.
Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.
21.2. Одлучивање по захтеву
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
Универзитет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева
тражиоца обавести:
– О поседовању информације;
– Стави му на увид документ који садржи информацију;
– Изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном
напуштања писарнице Универзитета.
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја
за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља
становништва и животне средине, Универзитет ће поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати
од пријема захтева
Ако Универзитет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана
пријема захтева поступи по истом, о томе ће у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавестити
тражиоца и одредити накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у
коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја.
Универзитет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који
садржи тражену инфомацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време,
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место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде
копије документа.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
Универзитета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго
време од времена које му је одредио Универзитет. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши
увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Универзитет неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену
белешку.
Ако Универзитет одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно
упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема
захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу
упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
Када Универзитет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев
Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању,
документ налази.
Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу Поверенику за информације од
јавног значаја, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја.
Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену
инфорамцију, не наплаћује. Међутим, копија дoкумента који садржи тражену информацију издаје се
уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања, и
трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и
упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на основу
Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе
информације од јавног значаја.
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21.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Универзитет у Београду
Београд
Студентски трг 1

Захтев
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС", број 120/04, 54/07,104/09и 36/10), од Универзитета захтевам:*
– обавештење да ли поседује тражену информацију;
– увид у документ који садржи тражену информацију;
– копију документа који садржи тражену информацију;
– достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин*** ________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
У ____________.

_________________________
Тражилац информације/Име и презиме

Дана ______ 20 ___ године

________________________
адреса
_____________________________
други подаци за контакт

________________________
потпис

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама
желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије документа.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин
достављања захтева.
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