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02 Број:

На основу члана 118. став 2. и 3. Закона о високом образовању («Службени
гласник Републике Србије» број 76/05) и на предлог Већа Универзитета у
Београду, који је утврђен на седници одржаној 12.07.2006. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 05.09.2006. године, доноси
ОДЛУКУ
О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Предмет уређивања
Члан 1.
Одлуком o реорганизацији Универзитета (у даљем тексту: Одлука)
Универзитет у Београду (у даљем тексту: Универзитет) усклађује своју
организацију са Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон) и
утврђује статус високошколских јединица и других јединица у свом саставу.
Статус Универзитета, назив и седиште
Члан 2.
Универзитет је самостална високошколска установа, са статусом правног
лица.
Оснивач Универзитета је Република Србија.
Универзитет послује под називом: “Универзитет у Београду”.
Седиште Универзитета је у Београду, Студентски трг бр. 1.
Универзитет има права, обавезе и одговорности утврђене Законом и
Статутом Универзитета.
Делатност Универзитета
Члан 3.
Универзитет обавља делатности високог образовања и истраживања и
развоја, а може обављати и друге делатности у функцији високог образовања,
истраживања и развоја, као и послове којима се комерцијализују резултати
научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не
угрожава квалитет наставе, у складу са Законом и Статутом Универзитета.
Иступање у правном промету и одговорност Универзитета
Члан 4.
У правном промету са трећим лицима Универзитет иступа самостално, у
своје име и за свој рачун.
За преузете обавезе Универзитет одговара свим својим средствима.
Универзитет је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Београду.

2.
Састав Универзитета
Члан 5.
Ради остваривања студијских програма из научних подручја, обављања
научно- истраживачког рада и ефикаснијег коришћења ресурса, Универзитет има
у свом саставу факултете и друге високошколске јединице са својством правног
лица (у даљем тексту: чланице Универзитета) и без својства правног лица, у
складу са Законом.
Чланице Универзитета са својством правног лица јесу факултети и научни
институти.
Чланице Универзитета имају права, обавезе и одговорности утврђене овом
одлуком, својим статутима, односно Статутом Универзитета, у складу са Законом.
Високошколске јединице без својства правног лица јесу универзитетски
центри, универзитетске катедре, централна универзитетска библиотека и друге
јединице, у складу са Статутом Универзитета.
Састав, организација, начин и делокруг рада високошколских јединица без
својства правног лица утврђују се у складу са Статутом Универзитета.
Универзитет може примити у свој састав, односно основати и друге
организације са статусом правног лица или без тог статуса, на начин и по
поступку прописаним Законом и Статутом Универзитета.
Факултети
Члан 6.
Факултети са својством правног лица у саставу Универзитета јесу:
1) Факултети групације друштвено-хуманистичких наука:
Економски
факултет,
Правни
факултет,
Православни
богословски факултет, Учитељски факултет, Факултет
безбедности, Факултет политичких наука, Филозофски факултет
и Филолошки факултет;
2) Факултети групације медицинских наука: Медицински
факултет, Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске
медицине, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију и Фармацеутски
факултет;
3) Факултети групације природно-математичких наука:
Биолошки факултет, Географски факултет, Математички
факултет, Факултет за физичку хемију, Физички факултет и
Хемијски факултет;
4) Факултети
групације
техничко-технолошких
наука:
Архитектонски
факултет,
Грађевински
факултет,
Електротехнички
факултет,
Машински
факултет,
Пољопривредни факултет, Рударско-геолошки факултет,
Саобраћајни факултет, Технички факултет у Бору, Технолошкометалуршки факултет, Факултет организационих наука и
Шумарски факултет.
Научни институти
Члан 7.
Научни институти са својством правног лица у саставу Универзитета јесу:
Институт "Михајло Пупин", Институт за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", Институт за медицинска истраживања, Институт за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство, Институт за примену нуклеарне енергије–
ИНЕП, Институт за физику, Институт за филозофију и друштвену теорију и
Институт за хемију, технологију и металургију.
3.

Интегративна функција Универзитета
Члан 8.
Универзитет
интегрише
функције
високошколских
и
других
организационих јединица у свом саставу у складу са Законом и Статутом
Универзитета.
Универзитет има нарочито следећа овлашћења:
1. да утврди јединствене стандарде рада служби и сервиса и
јединствене стандарде за формирање базе података свих
високошколских и других организационих јединица;
2. да донесе стратешки план развоја;
3. да доноси студијске програме у сарадњи са високошколским
организационим јединицама;
4. да поднесе документа потребна за издавање и измене дозволе за рад
и акредитацију студијског програма;
5. да се континуирано стара о обезбеђивању и контроли квалитета;
6. да утврди политику уписа и предлог броја студената за упис у прву
годину појединог студијског програма и нивоа студија;
7. да врши избор у звања наставника Универзитета;
8. да издаје дипломе и додатак дипломи;
9. да планира и координира међународну сарадњу и контакте
високошколских јединица, наставника, сарадника и студената са
партнерима у иностранству;
10. да
уговара и остварује међународну сарадњу и контакте
високошколских јединица, наставника, сарадника и студената са
партнерима у иностранству;
11. да донесе план инвестиција;
12. да утврди политику и донесе план запошљавања и ангажовања
наставника и сарадника;
13. да установи и развија јединствени информациони систем;
14. да установи и развија јединствени библиотечки информациони
систем;
15. да се стара о обезбеђивању образовања током читавог живота.
Прелазне одредбе
Члан 9.
Савет Универзитета донеће Статут Универзитета по усвајању ове одлуке, у
складу са Законом.
Конституисање органа управљања, стручних органа и студентског
парламента, као и избор органа пословођења Универзитета, односно факултета
извршиће се у року од три месеца од дана доношења ове одлуке, у складу са
Статутом Универзитета, односно статутом факултета и Законом.
Ступање на снагу
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику Универзитета у
Београду“.
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић

