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На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању 

(“Службени гласник РС”, број 76/05) и члана 138. Статута Универзите-
та у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 114/02, 121/04, 
122/05, 124/05 и 125/05 ), а на предлог Већа Универзитета, Савет Уни-
верзитета у Београду, на седници одржаној  7. новембра 2005. године, 
доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Члан 1. 
 

У Статуту Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 125/05 ), у члану 65. 
скраћеница “ECTS” замењује се скраћеницом “ЕСПБ” – Европски си-
стем преноса бодова.  

У ставу. 2. речи “две школске године (120 ECПБ)” замењују се 
речима: “од једне до две школске године (60 до 120 ECПБ)”. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 94, после алинеје 8. додају се алинеје 9. и 10, које гласе: 

“– потписује додатак дипломи, односно овлашћује проректора да 
потпише додатак дипломи;  

– одлучује о мерама за формирање и развој јединственог инфор-
мационог система;” 
 Досадашње алинеје. 9, 10. и 11. постају алинеје 11, 12. и 13. 
  

Члан 3. 
 
 У члану 113. став 1. тачка 11. брише се. 
 У ставу 2. речи: “из тачке 9, 10. и 11” замењују се речима: “из 
тач. 9. и 10”. 

Члан 4. 
 

У члану 118. став 1, после тачке 6. додају се нове тачке: 6-а до 6-ђ, 
које гласе: 

“6-а. обавља избор у звање редовног професора, на предлог из-
борног већа факултета, а по прибављеном мишљењу стручног већа; 

6-б. одлучује по приговору кандидата, предложеног за избор у 
звање наставника, који није изабран; 
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6-в. уређује начин и поступак узимања у обзир мишљења студе-
ната о педагошком раду наставника у поступку избора наставника; 

6-г. уређује услове и поступак давања сагласности за ангажовање 
наставника на другој високошколској установи; 

6-д. уређује поступак и услове доделе звања professor emeritus и 
додељује то звање;” 

6-ђ. бира представнике Универзитета у Конференцију универзи-
тета;  

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
“Приговор из става 1. тачка 6-б. кандидат подноси у року од 15 

дана од дана достављања одлуке, преко изборног већа факултета, које 
га прослеђује Универзитету.” 

Члан 5. 
 

У члану 122. став 1. мења се и гласи: 
“Ради доношења одлука и давања мишљења у поступку избора 

наставника, као и ради давања сагласности из надлежности Универзи-
тета на одлуке факултета, образују се стручна већа.” 
 

Члан 6. 
 Члан 123. мења се и гласи: 
 “Стручно веће: 
 1. доноси одлуку о избору у звање доцента и ванредног профе-
сора, на предлог изборног већа факултета; 
 2. даје мишљење Већу Универзитета поводом предлога избор-
ног већа факултета за избор у звање редовног професора; 
 3. даје сагласност на предлог теме докторске дисертације прија-
вљене на факултету; 
 4. даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији 
која се брани на факултету.” 

Члан 7. 
 

Члан 126. мења се и гласи: 
“Поступак признавања стране високошколске исправе, као и по-

ступак вредновања страног студијског програма, спроводи Универзи-
тет, на начин и по поступку прописаним општим актом који доноси 
Веће Универзитета, на предлог ректора.” 
 

Члан 8. 
 

У члану 127. став 2. реч: “непосредно”, као и речи: “специјали-
стичке, магистарске и докторске” бришу се, а после речи “дипломама” 
додају се речи “и додацима диплома”. 
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Члан 9. 

 
У члану 129. став 2. мења се и гласи: 
“Генералног секретара именује ректор, на основу јавног конкур-

са.” 
Члан 10. 

У члану 130. реч: “изабран” замењује се речју: “именован”. 
 

Члан 11. 
 

Додаје се нови члан 132-а, који гласи: 
 

“132-а. 
 

Факултети и институти у саставу Универзитета издвајају за фи-
нансирање заједничких послова на нивоу универзитета део сопствених 
прихода. 

Издвајање средстава из става 1. врши се на основу планираног 
обима и трошкова активности за текућу школску годину који се утвр-
ђују одлуком Савета Универзитета, на предлог ректора, а на бази кри-
теријума које утврђује Веће Универзитета.” 
 

Члан 12. 
 

Додаје се нови члан 140-а, који гласи: 
 

“140-а. 
Мандат чланова Савета Универзитета у Београду траје до консти-

туисања Савета Универзитета у складу са Законом о високом образо-
вању (“Службени гласник РС”, број 76/05).” 
 

Члан 13. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Гласнику 
Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 7. новембар 2005. године; 01–02 број: 1991) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 124. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 

Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 
125/05), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 7. окто-
бра 2005. године,  донео је 
 

П Р А В И Л Н И К  
СУДА ЧАСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
Члан 1. 

 
Суд части Универзитета у Београду (у даљем тексту: Суд) утврђу-

је одговорност и изриче мере за повреду етичких начела утврђених 
Етичким кодексом Универзитета у Београду. 
 

Члан 2. 
 

Суд је у обављању функције независан и суди на основу Етичког 
кодекса и овог правилника. 
 

Члан 3. 
 

Чланови академске заједнице, чланови Универзитета у Београду, 
стручни органи и органи управљања дужни су да на захтев Суда доста-
вљају податке и обавештења која су потребна за одлучивање. 

Против члана академске заједнице Универзитета у Београду, од-
носно одговорног лица члана Универзитета у Београду који Суду не 
достави податке и обавештења потребна за одлучивање, Суд може по 
службеној дужности покренути поступак у смислу чл. 1. овог правил-
ника. 

Члан 4. 
 

За повреду Етичког кодекса Суд може изрећи следеће мере: 
 
 – опомену, са објављивањем на седници Наставно-научног већа 
факултета, односно Научног већа института и Савета факултета, на 
коме је окривљени запослен; 
 – јавну осуду, са објављивањем на седници Савета Универзите-
та, на седницама наставно-научних, односно научних већа свих члано-
ва Универзитета, на седници Савета факултета на коме је окривљени 
запослен, у „Гласнику Универзитета у Београду”, као и на огласним 
таблама и интернет страни Универзитета, у трајању од шест месеци. 
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 Мере изречене за повреду Етичког кодекса чине саставни део 
досијеа  наставника, сарадника, истраживача и студента. 
 

Члан 5. 
 

Суд може, на своју иницијативу или на предлог других чланова 
академске заједнице, донети предлог, препоруку, саопштење или јавну 
осуду у вези са питањима и појавама од општег значаја које су предмет 
Етичког кодекса. 

Мере из става 1. овог члана се достављају Савету Универзитета и 
јавности. 

Члан 6. 
 
 Суд части има 13 чланова. 

  
Чланове Суда именује Савет Универзитета и то 10 на предлог ве-

ћа групација факултета,  једног из реда представника Владе и два из 
реда представника студената у Савету Универзитета. 

 
Већа групација предлажу чланове Суда и то: 
Веће групације друштвених наука – 2 члана; 
Веће групације медицинских наука – 2 члана; 
Веће групације природних наука и математике – 2 члана; 
Веће групације техничких наука – 3 члана; 
Веће групације биотехничких наука – 1 члана.  
 
Мандат чланова Суда траје две године, осим за чланове из реда 

представника студената, чији мандат траје једну годину. 
 

Члан 7. 
 

Суд има председника и заменика председника.  
Председника и заменика председника бирају чланови Суда из ре-

да  чланова Суда. 
 

Члан 8. 
 

Рад Суда је јаван, осим у случајевима када Суд одлучи другачије.  
 

Члан 9. 
 

Председник Суда сазива седницу Суда, председава седницом и 
обавља друге послове утврђене овим правилником. 
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Заменик председника Суда има права и обавезе председника Суда 
у његовој одсутности и помаже му у раду. 

 Председник Суда је дужан да сазове седницу Суда када то зах-
тева најмање пет чланова Суда. 
 

Члан 10. 
 

Првостепени поступак се води пред већем које чине председавају-
ћи и два члана из састава Суда. 
 

Члан 11. 
 

Суд, односно веће, доноси одлуке већином гласова укупног броја 
чланова Суда, односно већа. 

Члан 12. 
 

Суд има секретара. 
Секретара именује ректор, из реда запослених у Стручној служби 

Универзитета. 
Секретар обавља стручно-административне послове за потребе 

Суда, води евиденцију о изреченим мерама, даје потребна обавештења 
странкама и обавља друге послове по налогу председника Суда. 
 

Члан 13. 
 

Поступак пред Судом се покреће предлогом. 
Предлог може поднети свако пунолетно физичко лице и правно 

лице (у даљем тексту: предлагач). 
 
Предлог се може поднети против наставника, сарадника, истра-

живача и студента Универзитета у Београду (у даљем тексту: окривље-
ни). 

Члан 14. 
 

Предлог треба да садржи: назив Суда, име, презиме и адресу 
окривљеног, време, место и начин повреде Етичког кодекса, доказе ко-
јима се утврђују ове повреде, имена предложених сведока са тачном 
адресом и околностима због којих се тражи сведочење,  као и име, пре-
зиме, адресу и потпис предлагача. 

У току поступка предлагач не може износити нове чињенице нити 
предлагати нове доказе. 
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Предлагач доставља Суду части предлог у пет истоветних приме-
рака. 

Непотпуни предлог Суд ће вратити предлагачу и одредити му рок 
за уређивање предлога у складу са Правилником. 

Непотписани предлог се не узима у разматрање. 
 

Члан 15. 
 

У претходном испитивању Суд у пуном саставу разматра предлог 
испитујући подобност за утврђивање етичке одговорности и трудећи се 
да идентификује моралне аспекте догађаја или стања поводом којег је 
предлог поднет. 

Ако Суд установи да није надлежан за одлучивање о предлогу, 
односно да предлагач није отклонио недостатке из чл. 14. овог правил-
ника, доноси одлуку којом се предлог одбацује и о томе обавештава 
предлагача.  

Члан 16. 
 

Суд припрема расправу тако што формира веће које спроводи пр-
востепени поступак. 

Веће Суда доставља окривљеном предлог и оставља му за одго-
вор рок који не може бити краћи од  осам дана. 

По истеку рока из става 2. овог члана, заказује се расправа на коју 
се позивају предлагач, окривљени, сведоци и друга заинтересована ли-
ца. 
 

Члан 17. 
 

Расправу отвара председавајући и утврђује да ли су позвана сва 
лица и да ли су приступила расправи. 

Расправа се може одржати и у одсуству окривљеног, ако му је 
предлог достављен и ако је уредно позван. 

Одсуство предлагача који је уредно позван није сметња за одржа-
вање расправе. 
 

Члан 18. 
Расправа започиње наводима предлагача и окривљеног, а потом 

се приступа извођењу доказа по њиховим наводима. 
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Суд разматра само доказе које су странке поднеле и то само ако 
одлучи да су ти докази релевантни за спор. Изузетно, Суд може нало-
жити извођење доказа и по сопственој иницијативи.  

Предлагачу и окривљеном мора се омогућити да се изјасне о сва-
ком наводу противне стране. 
 

Члан 19. 
 

Расправом руководи председавајући већа. 
Председавајући већа се стара да се изнесу све чињенице и разја-

сне све околности важне за одлуку. 
Председавајући већа даје и одузима реч, поставља питања, тражи 

објашњења и саопштава одлуке. 
Председавајући већа може сваког учесника у поступку опоменути 

због непоштовања Суда, уз могућност удаљавања са расправе. 
Питања могу постављати, после председавајућег, и чланови већа.  
Расправа се, по правилу, одвија само на једном рочишту. 

 
Члан 20. 

После извођења доказа, председавајући већа позива предлагача и 
окривљеног да дају завршну реч, а потом објављује да је расправа за-
кључена. 

Члан 21. 
 

По закључењу расправе, веће се повлачи ради доношења одлуке. 
Ако веће нађе да окривљени није учинио повреду Етичког кодек-

са, одбија предлог. 
Ако веће нађе да је окривљени учинио повреду Етичког кодекса 

утврђује одговорност окривљеног и изриче једну од мера утврђених 
овим правилником. 

Члан 22. 
 

Веће је дужно да у  року од три месеца изради одлуку и достави је 
предлагачу и окривљеном. 

Одлука садржи: увод, изреку, образложење и поуку о правном ле-
ку. 

Члан 23. 
Предлагач и окривљени могу поднети жалбу Суду против одлуке 

већа којом нису задовољни. 
Жалба се подноси у року од осам дана од дана доставља одлуке 

већа. 
У погледу садржине жалбе сходно се примењује чл. 14. овог пра-

вилника. 
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У жалби се не могу износити нове чињенице нити предлагати но-
ви докази. 

Примерак благовремене, потпуне и дозвољене жалбе Суд доста-
вља противној страни, која у року од осам дана од пријема може Суду 
поднети одговор на жалбу. 
 

Члан 24. 
 

О жалби одлучује Суд у пуном саставу. 
Суд може: 
– одбацити жалбу као неблаговремену, непотпуну или недозво-

љену; 
– одбити жалбу као неосновану; 
– усвојити жалбу и преиначити првостепену одлуку. 

 
Члан 25. 

 
Суд одлучује о жалби, по правилу, без расправе. 
Када нађе да је, ради разјашњења чињеница, потребно да се у дру-

гостепеном поступку понове већ изведени докази, Суд ће одржати рас-
праву. 

Члан 26. 
 

У погледу расправљања, доказивања, заступања, вођења записни-
ка, израде одлука, достављања писмена, и других питања која нису 
уређена овим правилником,  сходно се примењују правила из досада-
шње праксе Суда.  

Члан 27. 
 

Ако Суд нађе да постоје услови за неку другу одговорност, упути-
ће иницијативу одговарајућем органу. 
 

Члан 28. 
 
Поступак пред судом је бесплатан, а свака страна сноси своје трошко-
ве. 

Члан 29. 
 

О изреченим мерама Суд води евиденцију. 
У евиденцију се уноси име лица против кога је изречена мера и 

назив установе у којој је запослен, врста повреде Етичког кодекса, из-
речена мера и датум доношења одлуке. 
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Члан 30. 
Поступци започети пре доношења овог правилника окончаће се 

према правилнику који је важио у време када је поступак започет. 
 

Члан 31. 
 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Пра-
вилник Суда части Универзитета у Београду, број 116/03. 
 

Члан 32. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у “Гласнику 
Универзитета у Београду”. 
  

(Датум: 7. новембар 2005. године; 02 број: 1989/1) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р 

 
***. 

На основу члана 47. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05), члана 113. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05 и 125/05) и предлога Већа Универзитета, број 219/XIII-4 од 12. 
октобра 2005. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 7. но-
вембра 2005. године, донео је 

О Д Л У К У  
 
 1. Мења се назив Дефектолошког факултета Универзитета у Бе-
ограду и гласи: “Универзитет у Београду, Факултет за специјалну еду-
кацију и рехабилитацију”. 
 2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Дефектолошки факултет обратио се Универзитету у Београду 
дана 21. септембра 2005. године са захтевом за доношење одлуке о 
промени назива овог факултета. Веће Универзитета, на седници одр-
жаној 12. октобра 2005. године разматрало је захтев Дефектолошког 
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факултета и предложило Савету Универзитета промену назива Дефек-
толошког факултета, па је донета одлука као у диспозитиву. 
 

(Датум: 7. новембар 2005. године; 02 број: 1515/2) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 

Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 125/05) 
и предлога Веће Универзитета број 1125/3-04 од 13.07.2005. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној 04. октобра 2005. године, 
донео је 

О Д Л У К У  
 

Институт “Михајло Пупин” из Београда прима се у састав Уни-
верзитета у Београду. 

О б р а з л о ж е њ е 
Институт “Михајло Пупин” из Београда и Електротехнички фа-

култет, са којим Институт има закључен споразум о научној и настав-
ној сарадњи, су дана 1. јуна 2005. године поднели Већу Универзитета 
образложени захтев за пријем овог института у састав Универзитета у 
Београду, са прописаном документацијом. 

Сходно члану 23. Статута Универзитета у Београду, захтев Ин-
ститута “Михајло Пупин”, са приложеном документацијом, стављен је 
дана 6. јуна 2005. године на увид јавности преко Web site Универзитета 
и о томе су обавештени декани факултета и директори института. 

У року од 15 дана од дана стављања захтева на увид јавности, Ве-
ћу Универзитета није поднета ниједна примедба на наведени захтев. 

На основу наведеног, оцењено је да Институт “Михајло Пупин” 
испуњава све услове предвиђене Статутом Универзитета за пријем у 
састав Универзитета у Београду. 
 

(Датум: 5. октобар 2005. године; 02 број: 1125/4-04) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гла-

сник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 
125/05) и предлога Веће Универзитета број 292/10-03 од 14. јуна 2005. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 4. октобра 2005. го-
дине, донео је 

О Д Л У К У  
 
Институт за медицинска истраживања из Београда, прима се у са-

став Универзитета у Београду. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Институт за медицинска истраживања из Београда и Стоматоло-
шки факултет, са којим Институт има закључен споразум о научној и 
наставној сарадњи, поднели су дана 17. маја 2005. године Већу Уни-
верзитета образложени захтев за пријем овог института у састав Уни-
верзитета у Београду, са прописаном документацијом. 

Сходно члану 23. Статута Универзитета у Београду, захтев Ин-
ститута за медицинска истраживања, са приложеном документацијом, 
стављен је дана 18. маја 2005. године на увид јавности преко Web site 
Универзитета и о томе су обавештени декани факултета и директори 
института. 

У року од 15 дана од дана стављања захтева на увид јавности, 
Већу Универзитета није поднета ниједна примедба на наведени захтев. 

На основу наведеног, оцењено је да Институт за медицинска ис-
траживања испуњава све услове предвиђене Статутом Универзитета за 
пријем у састав Универзитета у Београду. 
 

(Датум: 5. октобар 2005. године; 02 број: 292/11-03) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 125/05) 
и предлога Веће Универзитета број 542/6-04 од 13. јула 2005. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној 4. октобра 2005. године, до-
нео је 

О Д Л У К У  
 

Институт за примену нуклеарне енергије–ИНЕП из Београда, 
прима се у састав Универзитета у Београду. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Институт за примену нуклеарне енергије–ИНЕП из Београда и 
Хемијски факултет, са којим Институт има закључен споразум о науч-
ној и наставној сарадњи, поднели су дана 23. маја 2005. године Већу 
Универзитета образложени захтев за пријем овог института у састав 
Универзитета у Београду, са прописаном документацијом. 

Сходно члану 23. Статута Универзитета у Београду, захтев Ин-
ститута за примену нуклеарне енергије–ИНЕП, са приложеном доку-
ментацијом, стављен је дана 27. маја 2005. године на увид јавности 
преко Web site Универзитета и о томе су обавештени декани факултета 
и директори института. 

У року од 15 дана од дана стављања захтева на увид јавности, Ве-
ћу Универзитета није поднета ниједна примедба на наведени захтев. 

На основу наведеног, оцењено је да Институт за примену нукле-
арне енергије–ИНЕП испуњава све услове предвиђене Статутом Уни-
верзитета за пријем у састав Универзитета у Београду. 

 

 

(Датум: 5. октобар 2005. године; 02 број: 542/7-04) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. став 1. тачка 6. Статута Универзитета у Бео-
граду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05 и 125/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 4. октобра 
2005. године, донео је 
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
Члан 1. 
 

Оснива се Спортски центар Универзитета у Београду (у даљем 
тексту СЦУБ) као организациона јединица Универзитета у Београду. 
 

Члан 2. 
Задаци СЦУБ-а су: 
– привођење намени спортског центра, 
– развој спорта на Универзитету у Београду, 
– доступност терена свим спортским друштвима на Универзитету 

у Београду, 
– рационално коришћење спортских терена. 

 
Члан 3. 

 
Спортским центром Универзитета у Београду, до избора директо-

ра, руководиће Радна група за обнову рада СЦУБ-а, коју именује Веће 
Универзитета. 
 

Члан 4. 
 

Унутрашња организација и рад СЦУБ уредиће се правилником. 
 

Члан 5. 
 

Средства за рад СЦУБ-а обезбеђују се из: 
– средстава које обезбеђује Министарство просвете и спорта, 
– сопствених прихода  
– других извора. 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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О б р а з л о ж е њ е  
Простор за изградњу Спортског центра на Бежанијској коси, по-

вршине 30100 m2, дат је на трајно коришћење Универзитету у Београду 
1968. године. 

Изградња Спортског центра је започела 1969. године, међутим 
због недостатка средстава завршена је само прва фаза са отвореним 
спортским теренима. 

Уговор, којим је СЦУБ дат на управљање Студентском центру, 
истекао је и Универзитет тренутно нема контролу над његовим кори-
шћењем. 

У оквиру припрема за предстојећу Универзијаду, предузете су 
мере да СЦУБ уђе у програм обнове и изградње нових спортских обје-
ката, чиме би се решио проблем недостатка затворених спортских тере-
на на Универзитету у Београду. 
 

 (Датум: 5. октобар 2005. године; 02 број: 1699/1) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 113.. Статута Универзитета у Београду (“Гла-

сник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 
125/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 7. новембра 2005. 
године, донео је 

О Д Л У К У  
1. Прихвата де Иницијатива Скупштине Града Београда – Секре-

таријата за спорт и омладину да инвеститор уређења и изградње атлет-
ског стадиона и атлетске дворане с пратећим садржајима на теренима  
Спортског центра Универзитета у Београду, који се налази на Бежаниј-
ској коси, буде Скупштина Града Београда, с тим што би новоизграђе-
ни објекти били у својини Универзитета. 

2. Ближи услови коришћења новоизграђених атлетских објеката 
од стране Атлетског савеза  и других корисника дефинисаће се угово-
ром који ће бити закључен између инвеститора и Универзитета у Бео-
граду. 

(Датум: 7. новембар 2005. године; 02 број: 1899/2) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 



3958         Гласник Универзитета у Београду 

 
На основу члана 110. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 

Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 124/05 и 
125/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 7. новембра 2005. 
године, донео је  

О Д Л У К У  
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

У БЕОГРАДУ 
 
На основу одлуке Научног већа Института за примену нуклеарне 

енергије–ИНЕП од 26. октобра 2005. године, верификује се мандат др 
Мирославе Јанковић, вишег научног сарадника, као новог члана Савета 
Универзитета из реда представника Института за примену нуклеарне 
енергије–ИНЕП.  

 
(Датум: 7. новембар 2005. године; 02 број: 1887/2) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
*** 

 

На основу члана 113. став 1. тачка 12. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2005. годи-
не, донео је  

О Д Л У К У  

Члан 1.  

Именују се чланови Управног одбора Центра за мултидисципли-
нарне студије, и то: 

 
1. проф. др Љубиша Тописировић, проректор Универзитета 
2. проф. др Богдан Ђуричић, Медицински факултет 
3. проф. др Дејан Поповић, Електротехнички факултет 
4. академик Мирослав  Гашић, Српска академија наука и уметно-

сти 

5. др Владимир Јовић, научни саветник, Центар за мултидисци-
плинарне студије 
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6. др Ксенија Радотић Хаџи Манић, научни саветник, Центар за 
мултидисциплинарне студије 

7. др Владимир Срдановић, виши научни сарадник, Центар за 
мултидисциплинарне студије 

8. др Мирослав Николић, виши научни сарадник, Центар за мул-
тидисциплинарне студије 

Члан 2.  
 

Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду” 
 

(Датум: 5. октобар 2005. године; 04 број:1062/2) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/VII–1 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план докторских студија Архи-
тектонског факултета (осим за  основну област  истраживања Архитек-
тонско инжењерство) које је донело Наставно-научно веће факултета 
на седници од 29. јуна 2005. године, под бројем 01–851/2–4 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/10) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 

 



3960         Гласник Универзитета у Београду 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничкиих наука број 309/VII–1 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план основних студија Грађе-
винског факултета који је донело Наставно-научно веће факултета на 
седници од 5. јула 2005. године, под бројем 402/2. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/2) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/5–2 од 5. 
јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план магистарског курса Mana-
gement in tourism у оквиру магистарских студија Економског факултета 
који је донело Наставно-научно веће факултета на седници од 22. сеп-
тембра 2004. године, под бројем 3090/1. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/8) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничкиих наука број 309/VII–1 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план основних, магистарских и 
докторских студија Машинског факултета који је донело Наставно-
научно веће Факултета на седници од 30. јуна 2005. године, под бројем 
783/3. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/6) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/5–2 од 5. 
јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план основних студија Правног  
факултета који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници 
од 20. јуна 2005. године, под бројем 3090/1. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/1) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 



3962         Гласник Универзитета у Београду 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/VII–5 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

I – Даје се сагласност на Наставни план основних, магистарских и 
докторских студија Техничког факултета у Бору, односно на: 

1. Формирање новог смера Геоинжењеринг на Рударском одсеку; 
2. Трансформисање постојећег смера за минерале и рециклажне 

технологије на смерове: Минералне технологије и Рециклажне техно-
логије и одрживи развој; 

3. Преименовање Металуршког одсека у Одсек за металургију и 
инжењерство материјала са следећим смеровима: металуршко инже-
њерство, прерађивачка металургија, прерада племенитих метала и зла-
тарство и инжењерство металних материјала, 

 
– који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 

23.  јуна 2005. године, под бројем VI/1–52/9–2 
 

II – Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/4) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

*** 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничкиих наука број 309/VII–3 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план  прве године основних 
студија Технолошко-металуршког факултета који је донело Наставно-
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научно веће Факултета на седници од 5. јула  2005. године, под бројем 
35/153. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/3) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничкиих наука број 309/VII–4 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план  докторских студија Тех-
нолошко-металуршког факултета који је донело Наставно-научно веће 
Факултета на седници од 5. јула  2005. године, под бројем 35/154. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/3) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 



3964         Гласник Универзитета у Београду 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничкиих наука број 309/VII–7 од 
7. јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план  прве и друге године 
основних студија на Рударском одсеку Рударско-геолошког факултета 
који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 30. јуна  
2005. године, под бројем 8/55. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/5) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/5–3 од 5. 
јула 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. јула 
2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план новог смера магистарских 
студија Учитељског факултета који је донело Наставно-научно веће 
Факултета на седници од 25. маја 2005. године, под бројем 569, с тим 
да се у називу бришу речи “Образовни менаџмент”, тако да назив сме-
ра гласи: Управљањем наставним процесом  и развојем кадрова у шко-
ли и да се у називу предмета „Едукација и развој кадрова” реч „едука-
ција” замени речју „образовање”. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 13. јул 2005. године; 06 број: 219/XI–7/7) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације медицинских наука број 311/5–1 од 
30. августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 
 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план основних студија Дефек-
толошког факултета за студијске групе: Специјална едукација и реха-
билитација глувих и наглувих; Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; Специјална едукација и реха-
билитација особа са оштећењем вида; Едукација и рехабилитација осо-
ба са моторичким поремећајима; Превенција и третман поремећаја по-
нашања, које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 
18. јула 2005. године под бројем 3. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/2) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/6–2/1 од 
30. августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 
 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на измене и допуне наставних планова 
основних студија студијских група за социологију, педагогију, андра-
гогију, психологију, историју, историју уметности, археологију, етно-
логију и антропологију и класичне науке Филозофског факултета, које 
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је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 4. јула 2005. 
године под бројем 818/1–XVII/1. 
 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/5) 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 

*** 

 
 На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гла-

сник РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Бео-
граду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/6–2/1 од 
30. августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 

 
 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на измене и допуне наставних планова ма-
гистарских студија на одељењима: социологија, историја, етнологија и 
антропологија, класичне науке и на катедри за интердисциплинарне 
студије антропологије Филозофског факултета, које је донело Настав-
но-научно веће Факултета на седници од 4. јула 2005. године под бро-
јем 818/1–XVII/4. 

 
 2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/5) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/8–1 од 31. 
августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. сеп-
тембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  

1. Даје се сагласност на Наставни план докторских студија Фа-
култета организационих наука, које је донело Наставно-научно веће 
Факултета на седници од 30. августа 2005. године под бројем 05–01 бр 
3/211. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/8) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/8–2 од 31. 
августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. сеп-
тембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на наставне планове основних и магистар-
ских студија Саобраћајног факултета, које је донело Наставно-научно 
веће Факултета на седници од 30. августа 2005. године под бројем 
700/1. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
 (Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/6) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације медицинских наука број 311/5–3 од 
30. августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Измене наставног плана основних студија 
Факултета спорта и физичког васпитања, које је донело Наставно-науч-
но веће Факултета на седници од 2. јуна 2005. године под бројем 1161–
3. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/3) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације медицинских наука број 311/5–2 од 
30.  августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план магистарских студија Фа-
култета спорта и физичког васпитања за одсек Спорт, смер “Истражи-
вање технологије спортског тренинга”, које је донело Наставно-научно 
веће Факултета на седници од 8. јула 2005. године под бројем 1694–1. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/7) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/8–3 од 31. 
августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. сеп-
тембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на наставне планове основних студија на 
одсецима за индустријски менаџмент и индустријску информатику 
Техничког факултета у Бору, које је донело Наставно-научно веће Фа-
култета на седници од 25. августа 2005. године под бројем VI/4–55/3. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/4) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

*** 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације техничких наука број 309/8–4 од 31. 
августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. сеп-
тембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на наставне планове докторских студија на 
одсецима за рударство, металургију, технологију, информатику, менаџ-
мент и електромашинство Техничког факултета у Бору, које је донело  
Наставно-научно веће Факултета на седници од 25. августа 2005. го-

дине под бројем VI/4–55/2. 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
(Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/10) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације друштвених наука број 310/6–2/3 од 
30. августа 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 1. 
септембра 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план докторских студија Учи-
тељског факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета на 
седници од 19. јула 2005. године. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 

 
 (Датум: 1. септембар 2005. године; 06 број: 219/XII–3/9) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 122/05, 
124/05) и предлога Већа групације медицинских наука број 316/6 од 2. 
новембра 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 8. но-
вембра  2005. године, донело је 

О Д Л У К У  

 
О измени одлуке Већа Универзитета бр. 06-25-2/3 од 12. јула 

2004. године (“Гласник Универзитета у Београду”, број 120/204) тако 
да се даје сагласност на Наставни план магистaрских студија „Квали-
тет и безбедност намирница” који спроводи Факултет ветеринарске 
медицине у оквиру Темпус пројекта CD–JEP–17065–2002, а коју је до-
нело  Наставно-научно веће Факултета под бројем 01–1325. 

Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

 (Датум: 10. новембар 2005. године; 06 број: 219/XIV–5) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 118. став 1. тачка 17. Статута Универзитета у Бе-

ограду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 
122/05, 124/05) и захтева Дефектолошког факултета број 30/113 од 21. 
09. 2005. године, Веће Универзитета на седници одржаној 12. октобра 
2005. године, одлучило је да Савету Универзитета 
 

П Р Е Д Л О Ж И  
 
Промену назива Дефектолошког факултета Универзитета у Бео-

граду у: “Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију”. 
 

 (Датум: 20. октобар 2005. године; 06 број: 219/XIII–4) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
*** 

На основу члана 118. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у Бе-
ограду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02, 121/04, 
122/05, 124/05) и члана 12. Правилника о стручним већима Универзи-
тета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 124/05), а по 
приговору Пољопривредног факултета број 222/4 од 16. маја 2005. го-
дине на Одлуку Стручног већа, Веће Универзитета на седници одржа-
ној 12. октобра 2005. године, донело је  

О Д Л У К У  
 

1. Не даје се сагласност на предлог теме докторске дисертације 
кандидата мр Милана Вемића, под насловом “Финансирање раста ма-
лих и средњих предузећа у функцији руралног развоја у Србији”. 

 
O б р а з л о ж е њ е: 

Одлука се доноси с обзиром на то да факултет није допунио зах-
тев одговарајућом документацијом. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 20. октобар 2005. године; 06 број: 219/XIII–8/4) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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У складу са чланом 4. Одлуке о образовању сталних комисија Са-
вета Универзитета за школску 2004/2005. и 2005/2006. годину (“Гла-
сник Универзитета у Београду”, број 121/2004, Комисија Универзитета 
за статутарна питања на првој, конститутивној седници, одржаној 28. 
септембра 2005. године донела је  

О Д Л У К У  
1. Др Сима Аврамовић, редовни професор Правног факултета би-

ра се за председника Комисије за статутарна питања. 
 
2. Др Дејан Поповић, редовни професор Електротехничког фа-

култета бира се за заменика председника Комисије за статутарна пита-
ња  

3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 29. септембар 2005. године; 02 број: 867/3) 
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ 

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 3, а у вези са чл. 2. став 1. тачка 6. Привремене 
одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду, број 
1328/2 од 6. децембра 2002. године, и број 1441/1 од 8. децембра 2004. 
године,  на предлог Технолошко-металуршког факултета,  доносим 

 

О Д Л У К У  

1. Именује се др Жељко Грубавчић, редовни професор Техноло-
шко-металуршког факултета, за члана Стручног већа за хемијску тех-
нологију, хемијско инжењерство, биохемијско инжењерство и мета-
лургију, уместо проф. др  Александра Дудуковића који је преминуо. 

2. Мандат члана Стручног већа траје до 20. јануара 2007. године. 

3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

 (Датум: 11. октобар 2005. године; 02 број: 137/2–2) 
 

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 4, став 2. Правилника о стручним већима Уни-
верзитета у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 100/98), 
доносим 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. Разрешава се Александар Топаловић дужности заменика секре-
тара Стручног већа за електротехничх науке. 

2. Именује се Јасмина Крајиновић-Јокић за заменика секретара 
Стручног већа за електротехничке науке. 

 
(Датум: 4. новембар 2005. године; 02 број: 1931/1) 

 
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 18. Закона о високом образовању (“Службени 

гласник РС”, број 76/05), Конференција универзитета Србије, на кон-
ститутивноj седници одржаној 18. октобра 2005. године, доноси  
 
 

П Р И В Р Е М Е Н И  С Т А Т У Т  
КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ 

 
 

Члан 1. 
Конференција универзитета основана је Законом о високом обра-

зовању (у даљем тексту: Закон) ради координирања рада универзитета 
у Србији, утврђивања заједничке политике, остваривања заједничких 
интереса и обављања послова утврђених Законом. 

Конференција универзитета из става 1. овог члана има назив: 
“Конференција универзитета Србије” (у даљем тексту: КОНУС). 
 

Члан 2. 
КОНУС је недобитна организација, која има својство правног ли-

ца и седиште у Београду, Студентски трг 1. 
КОНУС има печат округлог облика пречника 32 mm. на коме је 

на српском језику, ћириличним писмом, исписан текст: Конференција 
универзитета Србије. 
 

Члан 3. 
Чланови КОНУС-а су универзитети чији је оснивач Република, 

као и остали универзитети који на дан ступања на снагу Закона имају 
решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности. 

Универзитети из става 1. овог члана су: 
1. Универзитет у Београду 
2. Универзитет уметности у Београду 
3. Универзитет у Новом Саду 
4. Универзитет у Нишу 
5. Универзитет у Крагујевцу 
6. Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митро-

вици 
7. Универзитет “Браћа Карић” 
8. Универзитет “Мегатренд” 
9. Европски универзитет 
10. Универзитет у Новом Пазару  
11. Универзитет “Сингидунум” 
12. Универзитет “Унион”. 
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Својство члана КОНУС-а остали универзитети стичу по испуње-

њу услова из ставa 1. овог члана, а по поднетом захтеву . 
КОНУС се може укључивати у међународне универзитетске асо-

цијације, као и у асоцијације у оквиру Државне заједнице Србија и Цр-
на Гора.  
 

Члан 4. 
 

Универзитет у КОНУС-у представља ректор. 

Универзитет – члан КОНУС-а има право да на сваких 1.000 на-
ставника и сарадника у сталном радном односу делегира још по једног 
представника у КОНУС, тако да универзитет чији број наставника и 
сарадника у сталном радном односу не прелази 1.000 има једног пред-
ставника, између 1.001 и 2.000 два, између 2.001 и 3.000 три, између 
3.001 и 4.000 четири, између 4.001 и 5.000 пет, између 5.001 и 6.000 
шест итд. 

Универзитет – члан КОНУС-а има право да на сваких 5.000 сту-
дената делегира још по једног представника у КОНУС, тако да универ-
зитет чији укупан број студената уписаних на основне и дипломске, 
односно магистарске студије не прелази 5.000 има једног представни-
ка, између 5.001 и 10.000 два, између 10.001 и 15.000 три, између 
15.001 и 20.000 четири, између 20.001 и 25.000 пет, између 25.001 и 
30.000 шест, између 30.001 и 35.000 седам, између 35.001 и 40.000 
осам, између 40.001 и 45.000 девет, између 45.001 и 50.000 десет, изме-
ђу 50.001 и 55.000 једанаест, између 55.001 и 60.000 дванаест, између 
60.001 и 65.000 тринаест, између 65.001 и 70.000 четрнаест, између 
70.001 и 75.000 петнаест, између 75.001 и 80.000 шеснаест итд. 

Број наставника и сарадника, односно студената из ст. 2. и 3. овог 
члана утврђује се за школску годину са стањем на дан 1. јануара прет-
ходне школске године. 

Универзитети – чланови КОНУС-а достављају до 28. фебруара 
податке о броју наставника и сарадника, односно студената Министар-
ству просвете, које их прослеђује КОНУС-у до 30. априла. 

На основу података из става 5. овог члана, КОНУС констатује 
број представника сваког од универзитета – чланова до 30. јуна за на-
редну школску годину. 
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Члан 5. 

КОНУС: 
 
1. разматра питања од заједничког интереса за унапређивање 

наставно-научне, односно наставно-уметничке делатности 
на универзитету; 

2. усаглашава ставове и координира активности универзитета, 
посебно у области уписне политике; 

3. даје мишљење о стандардима за оцену квалитета образовног, 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

4. предлаже листу стручних, академских и научних назива из 
одговарајућих области и скраћеница тих назива; 

5. предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја 
универзитета и стандарда студената; 

6. предлаже Националном савету за високо образовање (у да-
љем тексту: Национални савет) научне, уметничке, односно 
стручне области у оквиру научних поља; 

7. даје Националном савету мишљење о нормативима и стан-
дардима рада високошколских установа, као и о материјал-
ним средствима за њихово остваривање; 

8. спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже 10 чла-
нова Националног савета, у складу са Законом; 

9. предлаже разрешење члана Националног савета у случајеви-
ма предвиђеним Законом; 

10. спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже чланове 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, у складу са 
Законом; 

11. предлаже разрешење члана Комисије за акредитацију и про-
веру квалитета у случајевима предвиђеним Законом; 

12. доноси Статут и друга акта неопходна за функционисање; 
13. разматра и друга питања од заједничког интереса за универ-

зитете, у складу са Законом, и доноси одлуке о њима. 
 

Члан 6. 
 

КОНУС остварује своје функције преко Скупштине и Ректорског 
савета. 

Скупштину КОНУС-а чине ректори и представници универзитета 
– чланова из члана 4. ст. 2. и 3. овог статута. 

Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета – чланова. 
КОНУС одлучује већином укупног броја гласова. 
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Када Ректорски савет КОНУС-а одлучује, сваки ректор има оно-
лико гласова колико припада универзитету којег представља на основу 
одредбе члана 4. став 6. овог статута. 

Скупштина КОНУС-а одржава најмање две седнице у школској 
години, на којима разматра и усваја извештај Ректорског савета. 
 

Члан 7. 

КОНУС бира председника из реда ректора универзитета– члано-
ва. 

Изабран је кандидат који добије већину укупног броја гласова. 

Уколико има више кандидата, па ниједан не добије потребну ве-
ћину, гласање се понавља за кандидата који је имао највише гласова у 
првом кругу. 

Ако ни у другом кругу не буде изабран председник, изборни по-
ступак се понавља. 

Гласање за председника КОНУС-а је, по правилу, тајно, а КО-
НУС може одлучити да се гласа јавно. 

КОНУС бира два заменика председника из реда ректора универ-
зитета – чланова, на предлог председника. 

Гласање за заменика председника КОНУС-а је, по правилу, јавно, 
а КОНУС може одлучити да се гласа тајно. 

 
Члан 8. 

Председник КОНУС-а представља Конференцију универзитета Србије. 
 

Члан 9. 
КОНУС се финансира из буџета Републике Србије, из доприноса 

који плаћају универзитети – чланови КОНУС-а, из донација и других 
прихода. 

Допринос из става 1. овог члана универзитети - чланови КОНУС-
а плаћају сразмерно учешћу у укупном броју гласова. 
 

Члан 10. 
 

КОНУС има стручну службу, којом руководи секретар. 
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Члан 11. 
У школској 2005/06. години универзитети – чланови имају следе-

ћи број представника у КОНУС-у: 
 
 
Универзитет 

 
Ректор 

По основу броја 
наставника и са-

радника 

По основу 
броја студе-

ната 

Укупан 
број гла-
сова 

 
Универзитет у Београду 1 (5.453) 

6 
(76.755) 

16 
23 

Универзитет уметности 
у Београду 

1 (469) 
1 

(2.204) 
1 

3 

Универзитет у Новом 
Саду 

1 (2.703) 
3 

(38.169) 
8 

12 

Универзитет у Нишу 1 (1.449) 
2 

(27.247) 
6 

9 

Универзитет у Крагу-
јевцу 

1 (800) 
1 

(18.633) 
4 

6 

Универзитет у Пришти-
ни са седиштем у Ко-
совској Митровици 

 
1 

 
(745) 

1 

 
(10.092) 

3 

 
5 

Универзитет “Браћа Ка-
рић” 

1 (171) 
1 

(5.364) 
2 

4 

Универзитет “Мега-
тренд” 

1 (102) 
1 

(12.828) 
3 

5 

Европски универзитет 1 (72) 
1 

(3.867) 
1 

3 

Универзитет у Новом 
Пазару 

1 (150) 
1 

(1.200) 
1 

3 

Универзитет “Сингиду-
нум” 

1 (143) 
1 

(5.123) 
2 

4 

Универзитет “Унион” 1 (112) 
1 

(1.923) 
1 

3 

УКУПНО    80 
 

Члан 12. 
Овај Привремени статут ступа на снагу даном доношења, а обја-

вљује се у службеним гласилима универзитета – чланова КОНУС-а. 
Статут из става 1. овог члана важиће до доношења Статута Кон-

ференције, који ће се донети у року од шест месеци од дана доношења 
Привременог статута. 
 

 (Датум: 18. октобар 2005. године; број: 1/1) 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ   
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 7. Привременог статута Конференције универзи-

тета Србије, Скупштина Конференције је, на конститутивноj седници 
одржаној 18. октобра 2005. године, донела  
 

О Д Л У К У  
 

1. Бира се проф. др Дејан Поповић, ректор Универзитета у Бео-
граду, за председника Конференције универзитета Србије. 

 
2. Ова одлука објављује се у службеним гласилима универзитета 

– чланова Конференције универзитета Србије. 
 

(Датум: 18. октобар 2005. године; број: 2/1) 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 

Проф. др Радмила Маринковић-Недучин, с. р. 
 
 


