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На основу члана 159. став 7. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор
за статутарна питања дана 3.4.2015. године, а на предлог Сената
Универзитета од 8. априла 2015. године, Савет Универзитета, на
седници одржаној 20. априла 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14),
у називу члана 18. и у члану 18. бришу се речи „и фондови“ у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 25. став 1. тачка 16. мења се и гласи:
„16) потписује дипломе и додатак дипломи;“
Члан 3.
У члану 42. после тачке 40) додаје се нова тачка 40а) која гласи:
„(40а) врши избор наставника у звање гостујућег професора, на
основу мишљења одговарајућег већа групације;“
Члан 4.
У члану 45. после тачке 7) додаје се нова тачка 7а) која гласи:
„(7а) даје мишљење Сенату о предлогу факултета за избор
наставника у звање гостујућег професора;“
Члан 5.
У члану 75. став 1. после речи: „Универзитету“ запета се замењује
тачком, а речи до краја текста бришу се.
У ставу 3. после речи: „уговором“ ставља се тачка а речи до краја
текста бришу се.
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После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„(5) Општим актом Универзитета ближе се уређује начин
обезбеђивања мобилности студената.“
Члан 6.
Назив члана 76. мења се и гласи: „Студент који остварује део
студијског програма на другој високошколској установи у саставу
Универзитета“.
У члану 76. став 1. мења се и гласи:
„(1) Студент може остварити део студијског програма на другој
високошколској установи у саставу Универзитета у складу са општим
актом који доноси Сенат.“
Ст 2-6. се бришу.
Члан 7.
У члану 97. став 3. тачка се замењује запетом и додају се речи:
„с тим да за студента страног држављанина Универзитет, односно
факултет може да омогући и полагање испита преко електронских
комуникација, под условом да применом одговарајућих техничких
решења обезбеди контролу идентификације и рада студента“.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Ближе услове и начин организације полагања испита преко
електронских комуникација из става 3. овог члана прописује министар
надлежан за послове високог образовања (у даљем тексту: министар).“
Члан 8.
У члану 99. став 2. реч: „шест“ замењује се речју „четири“, а тачка
се замењује запетом и додају се речи: „водећи рачуна о равноправном
статусу предмета из зимског и летњег семестра.“
У ставу 8. после речи: „испит“ додају се речи: „на месту и“.
Члан 9.
У члану 108. став 2. брише се запета и речи: „по одобрењу
ректора,“
Став 4. се брише.
Став 5. постаје став 4.
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Члан 10.
У члану 120. став 2. мења се и гласи:
„(2) Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку
прописаним законом којим је регулисана научноистраживачка
делатност, може учествовати у извођењу свих облика наставе на
докторским академским студијама, бити ментор и члан комисија у
поступку израде и одбране докторске дисертације, бити члан комисије
за припремање предлога за избор наставника и сарадника Универзитета
и учествовати у научноистраживачком раду, под условима и на начин
прописан Законом и општим актом који доноси Сенат.“
Члан 11.
У члану 121. додаје се став 3. који гласи:
„(3) Високошколска установа може за потребе реализације
студијских програма ангажовати и сараднике ван радног односа,
на начин и по поступку предвиђеним општим актом Универзитета,
односно факултета.“
Члан 12.
У члану 136. став 5. мења се и гласи:
„(5) Професор емеритус може учествовати у извођењу свих
облика наставе на академским студијама трећег степена, бити ментор
и члан комисија у поступку израде и одбране дисертација на тим
студијама, бити члан комисије за припремање предлога за избор
наставника Универзитета и учествовати у научноистраживачком раду.“
Члан 13.
После члана 136. додаје се нови члан 136а, који гласи:
„Учешће члана САНУ у извођењу наставе
Члан 136а
(1) Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања
имао наставно или научно звање, може учествовати у извођењу свих
облика наставе на докторским академским студијама, бити ментор и
члан комисија у поступку израде и одбране докторске дисертације,
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бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника
Универзитета и учествовати у научноистраживачком раду.
(2) Права и обавезе лица из става 1. овог члана уређују се
уговором о ангажовању за извођење наставе.“
Члан 14.
У члану 138. ст. 2-5. се бришу.
После става 1. додају се нови ст. 2.-7. који гласе:
„(2) Наставнику из става 1. овог члана у звању редовног
професора може бити продужен радни однос до истека школске године
у којој навршава 68 година, ако је испуњен један од следећих услова:
да наставник остварује значајне резултате у научном и
педагошком раду и тиме значајно доприноси раду, угледу и
афирмацији факултета и Универзитета, под условом да факултет
нема довољан број наставника изабраних у звање за исту ужу
научну област за несметано и квалитетно обезбеђивање свих облика
наставе и ако је наставно-научно веће факултета прихватило као
оправдане писмено наведене разлоге због којих наставник, односно
катедра нису благовремено обезбедили наставно-научни подмладак,
односно ако би наставнику престала функције за коју је изабран
или нека друга активност од посебног значаја за факултет односно
Универзитет.
(3) Наставно-научно веће факултета на основу образложене
иницијативе одговарајуће катедре, односно одговарајуће комисије
наставно-научног већа факултета, утврђује предлог одлуке о
продужетку радног односа наставника.
(4) Одлука којом се утврђује предлог за продужење радног
односа доноси се већином гласова укупног броја чланова наставнонаучног већа.
(5) Наставно-научно веће факултета након утврђивања предлога
за продужење радног односа доставља Сенату предлог одлуке који
садржи:
– образложење о испуњености услова за продужење радног
односа;
– предлог о времену трајања продужења радног односа.
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(6) Наставно-научно веће факултета доставља Сенату предлог
одлуке о продужетку радног односа наставника најкасније до 1. јуна
школске године у којој наставник испуњава услове за одлазак у пензију.
(7) Одлуку о продужетку радног односа доноси Сенат.“
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9.
Члан 15.
У члану 139. став 1. мења се и гласи:
„(1) Наставнику и сараднику који је у радном односу на
Универзитету, односно у високошколској јединици у његовом саставу,
који не буде изабран у исто или више звање, престаје радни однос
истеком периода на који је изабран.“
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„(2) Уколико у високошколској установи–послодавцу има
могућности, лице из става 1. овог члана може поново засновати радни
однос и бити распоређено на друго одговарајуће радно место.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 16 .
У члану 145. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„(5) Подаци о износу средстава на годишњем нивоу из ст. 1. и
2. овог члана доступни су јавности на званичној интернет страници
Универзитета, односно факултета.“
Члан 17.
У члану 150. додаје се став 6. који гласи:
„(6) Мерила за утврђивање висине школарине и одлука о висини
школарине доступни су јавности на званичној интернет страници
Универзитета, односно факултета.“
Члан 18.
Назив поглавља XI Евиденције и јавне исправе мења се и
гласи: „XI БАЗА ПОДАТАКА, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ И
ЕВИДЕНЦИЈА“ и додаје се назив члана и члан 152а који гласи:
„База података и Информациони систем Универзитета
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Члан 152а
Информациони систем Универзитета чине обједињени подаци
из евиденција свих чланица и воде се као јединствена база података.
За потребе издавања јавних исправа, вођења евиденција,
статистика и анализа у Информационом систему Универзитета
прикупљају се подаци о студијским програмима, кандидатима за упис,
уписаним студентима, наставном особљу и ненаставном особљу.
Ближи услови и начин успостављања информационог система,
вођења, прикупљања, уноса, ажурирања и доступности података који
се уносе у информациони систем уређују се општим актом који доноси
Сенат, у складу са Законом и актом министра.“
Члан 19.
Мења се назив члана 153. и гласи: „Евиденција коју води
Универзитет“.
У члану 153. став 1. се брише.
Досадашњи ст. 2-4. постају ст. 1-3.
У досадашњем ставу 2. који постаје став 1. после речи: „диплома“,
додају се речи: „евиденцију о признатим страним високошколским
исправама,“
У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. после речи: „диплома,“
додају се речи: „евиденција о признатим страним високошколским
исправама,“
После досадашњег става 4. који постаје став 3. додаје се нови
став 4. који гласи:
„(4) Ближи услови за вођење евиденције и за издавање јавних
исправа уређују се општим актом који доноси Сенат, у складу са
Законом и актом министра.“
Члан 20.
У поглављу XIII, наслову члана 158. и у члану 158. после речи:
„програма“ додаје се запета и речи: „ради наставка образовања“.
Члан 21.
У члану 165. став 1. речи: „школске 2013/2014.“, замењују се
речима: „школске 2015/2016.“, а речи: „школске 2014/2015.“ замењују
се речима: „школске 2016/2017.“
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У ставу 2. речи: „школске 2013/2014.“ замењују се речима:
„школске 2015/2016.“
Члан 22.
У члану 167. став 1. мења се и гласи:
„(1) Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да
се у наредној години финансира из буџета ако у школској 2013/2014,
односно 2014/2015. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира
се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из
буџета у складу са Законом.“
Став 3. мења се и гласи:
„(3) Студенти уписани у прву годину основних студија школске
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009. и 2009/2010. године задржавају
право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку
редовног трајања студија.“
У ставу 5. после речи: „члана“ тачка се замењује запетом и додају
се речи: „у складу са статутом.“
Члан 23.
У Одлуци о изменама и допунама Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 178/14) у члану 3.
став 4а мења се и гласи:
„(4а) Општим актом факултета, односно Универзитета могу се
прописати другачији услови за продужење рока за завршетак студија.“
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“, осим члана 8. став 1. ове одлуке
који се примењује од школске 2015/2016. године, а у коме је наведено
да је број испитних рокова четири.
(Београд, 20. април 2015. године; Број: 06-1600/5-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.

