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На основу члана 154. став 7. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања
дана 18. марта 2011. године, а на предлог Сената Универзитета од 13.
априла 2011. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 19.04.
2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у
Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), у преамбули, ст. 1. и
2. мењају се и гласе:
‘’Полазећи од чињенице да се почетак рада Универзитета у
Београду везује за 1808. годину, када је 1/13. септембра Доситеј
Обрадовић, по одобрењу и у присуству вожда Карађорђа, у Београду
отворио београдску Велику школу (1808-1813;
имајући у виду да је обновљен као Лицеј одлуком кнеза Милоша
Обреновића, донетом 19. јуна/1. јула 1838. године, да је Законом о
устројству Велике школе од 24. септембра / 6. октобра 1863. године
прерастао у Велику
школу и да је 27. фебруара /12. марта 1905. године краљ
Петар I Карађорђевић потписао указ о проглашењу првог српског
Закона о Универзитету, којим је Велика школа уздигнута на ранг
Универзитета;
Члан 2.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
‘’(2) Делатности Универзитета су:
– високо образовање – шифра 85.42
– остало образовање– шифра 85.59
– помоћне образовне делатности – шифра 85.60
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– истраживање и експериментални развој у биотехнологији –
шифра 72.11
– истраживање и развој у осталим природним и техничкотехнолошким наукама – шифра 72.19
– истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
– шифра 72.20
– издавање књига – шифра 58.11
– издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
– консултативне 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 56.19
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Члан 3.
У члану 5. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4-7. постају ст. 3-6.
Члан 4.
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:
‘’Печат и штамбиљ
Члан 5а
(1) Универзитет има три печата:
1) печат, који се користи и као суви жиг: округлог облика у чијој
је средини грб Републике Србије и текст који се исписује на српском
језику, ћириличним писмом, у концентричним круговима око грба
Републике Србије: у спољном кругу исписује се назив Републике
Србије, у следећем унутрашњем кругу исписује се назив Универзитета
у Београду, а у дну печата исписује се назив седишта УниверзитетаБеоград;
2) велики печат (sigillum maius): на кружном пољу цизелираном
мотивом ћелија саћа, груписаних по три, римска tabula, на којој је
представа фасаде Капетан-Мишиног здања, седишта Универзитета.
У простору изнад табле са фасадом налази се грб Универзитета. У
прстену који окружује цизелирано поље налази се натпис: горе
Универзитет у Београду, а доле Universitas Belgradensis;
3) мали печат (sigillum minus): на кружном пољу цизелираном
мотивом ћелија саћа, груписаних по три, постављен је грб Универзитета.
У прстену који окружује цизелирано поље налази се натпис: горе
Универзитет у Београду, а доле Universitas Belgradensis.
то:

(2) Универзитет има штамбиљe који служе за деловодне сврхе и

1) штамбиљ правоугаоног облика, са текстом: „Уни¬верзитет у
Београду“, Студентски трг бр. 1, Београд’’;
2) штамбиљ за пријем поште, правоугаоног облика, са текстом:
„Универзитет у Београду, примљено, организациона једи¬ница, број,
прилог, вредност“.
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(3) За употребу и чување печата одговоран је генерални секретар
Универзитета, односно запослени кога он решењем одреди.’’
Члан 5.
У члану 10. у ставу 2. после тачке 2) додаје се нова тачка 3) која
гласи:
‘’3) централна универзитетска библиотека.’’
Ставови 4, 5. и 6. мењају се и гласе:
‘’(4) Одлуку о статусној промени, промени назива и седишта
високошколске јединице са својством правног лица у саставу
Универзитета доноси Влада, по прибављеном мишљењу Савета и
Националног савета за високо образовање.
(5) Одлуку о оснивању високошколске јединице са својством
правног лица у саставу Универзитета доноси Влада, по прибављеном
мишљењу Савета и Националног савета за високо образовање.
(6) Мишљење из ст. 4. и 5. овог члана даје Савет по претходно
прибављеној сагласности факултета.’’
У ставу 8. тачка 4) брише се.
Члан 6.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
‘’(1) 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.
Члан 7.
У члану 18. став 1. после тачке 4) додају се нове тачке 5), 6) и 7)
које гласе:
‘’5) Универзитетски центар за студенте са хендикепом;
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6) Центар за обезбеђење квалитета;
7) Центар за трансфер технологије;’’
Досадашње тачке 5) и 6) постају тачке 8) и 9).
Члан 8.
У члану 20. у ставу 4. реч: ‘’управника’’ замењује се речју:
‘’декана’’.
Члан 9.
У члану 21. став 4. мења се и гласи:
‘’(4) Савет Универзитета именује директора Универзитетске
библиотеке, на предлог Управног одбора Библиотеке, именује чланове
Управног одбора Библиотеке и даје мишљење о Статуту Библитеке.
Члан 10.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
‘’(2) Савет има 33 члана, од којих су 23 представници
Универзитета, пет чланови које именује Влада и пет чланови које бира
Студентски парламент Универзитета.’’
Члан 11.
У члану 37. у ставу 2. реч: ‘’једног’’ замењује се речју: ‘’два’’.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
‘’(3) Генерални секретар именује једног представника
ненаставног особља.’’
Досадашњи ст. 3-13. постају ст. 4-14.
Члан 12.
У члану 39. став 3. мења се и гласи:
‘’(3) Изузетно, мишљење из члана 10. ст. 4. и 5. овог статута
Савет даје двотрећинском већином гласова укупног броја чланова.’’
Члан 13.
У члану 40. у ставу 2. број 44 замењује се бројем 46.
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У ставу 2. тачке 4) и 5) мењају се и гласе:
‘’4) 4 председника већа групација и председника Већа
института;
5) 5 директора научних института.’’
Члан 14.
У члану 41. тачка 25) мења се и гласи:
‘’25) утврђује услове за избор у звање сарадника на студијама
при Универзитету;’’
После тачке 27) додаје се нова тачка 28) која гласи:
‘’28) доноси општи акт о поступку припреме и условима за одбрану
докторске дисертације, по прибављеном мишљењу Министарства
просвете и министарства надлежног за научноистраживачку
делатност.’’
Досадашње тачке 28-55 постају тачке 29-56.
Тачка 43) мења се и гласи:
‘’43) заузима став у поступку давања мишљења из члана 10. ст.
4. и 5.’’
Члан 15.
У члану 43. став 2. тачка 3) реч: ‘’један’’ замењује се речју:
‘’два’’.
Члан 16.
У члану 46. став. 5 тачка 7. брише се.
Досадашњa тачка 8) постајe тачкa 7).
Члан 17.
У наслову чл. 50. и 51. и у чл. 50, 51, 76, 77, 82, 92, 93, 133. и 157.
речи: ‘’Веће за мултидисциплинарне студије’’ замењују се речима:
‘’Веће за студије при Универзитету’’ у одговарајућем падежу.
Члан 18.
У члану 50. и 51 речи: ‘’мултидисциплинарни студијски програм’’
или ‘’студијски програм мултидисциплинарних студија’’ замењују се
речима: ‘’студијски програм студија при Универзитету’’.
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Члан 19.
У члану 50. став 3. мења се и гласи: ‘’Проректор кога одреди
ректор је председник Већа за студије при Универзитету.’’
После става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6. који гласе:
‘’Изузетно, када Веће за студије при Универзитету одлучује о
питањима из чл. 51. ст. 1. тач. 1. и 2. Статута, у раду Већа учествују,
са правом одлучивања и продекани за наставу сваког факултета и по
један представник сваког института у саставу Универзитета.
Веће за студије при Универзитету доноси одлуке већином
гласова укупног броја чланова, а о питањима из чл. 51. ст. 1. тач. 1. и
2. Статута већином гласова присутних чланова.
Рад Већа за студије при универзитету, начин избора представника
института из става 4. овог члана, као и начин доношења одлука ближе
се уређује општим актом који доноси Сенат.’’
Досадашњи ст. 4.-9 постају ст 7.-12.
Члан 20.
У члану 51. став 1. тачка 3) речи: ‘’мултидисциплинарне студије’’
замењују се речима: ‘’студије при Универзитету’’.
Члан 21.
После члана 69. додаје се наслов и и чл. 69а и 69б који гласе:
‘’Помоћна стручна и саветодавна тела
Члан 69а
(1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију
задужену за обезбеђење и унапређење квалитета на факултету.
(2) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног
већа факултета који:
1) промовише културу квалитета на факултету;
2) планира и анализира поступке вредновања целокупног система
високог образовања и научноистраживачког рада на факултету;
3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на
факултету;
4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на
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факултету и предлаже мере и активности у циљу побољшања
квалитета.
(3) Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују
се општим актом факултета.
(4) У комисији представници студената чине 20% чланова.
(5) Комисија најмање једном годишње извештава наставнонаучно веће факултета о стању на подручју обезбеђења и унапређења
квалитета на факултету.
Члан 69б
(1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију
за праћење и унапређење квалитета наставе на факултету.
(2) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног
већа факултета који:
1) прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на
факултету;
2) анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања
ЕСПБ бодова;
3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе
и реформе студијских програма.
(3) Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују
се општим актом факултета.
(4) У комисији представници студената чине најмање 20%
чланова.
(5) Комисија најмање једном годишње извештава наставнонаучно веће факултета о својим активностима на пољу праћења и
унапређења квалитета наставног процеса на факултету.’’
Члан 22.
У члану 73. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
‘’(6) Општим актом Универзитета ближе се уређује начин
обезбеђивања мобилности студената.
Члан 23.
Члан 74. мења се и гласи:
„(1) Статус буџетског студента има студент:
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1. уписан на студије првог, другог односно трећег степена,
рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској години на коју је
уписан по конкурсу;
2. који је у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова из
уписаног студијског програма а који је рангиран у оквиру одобреног
броја места из буџета.
(2) Рангирање студената из става 1. тачка 2. овог члана обухвата
студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм,
а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог
успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку
утврђеним општим актом Универзитета, односно факултета.
(3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да
има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.“
Члан 24.
Члан 75. мења се и гласи:
„Статус самофинансирајућег студента има студент:
1. уписан на студије првог, другог, односно трећег степена,
рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској години на коју је
уписан по конкурсу;
2. који је у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова али
није рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената;
3. који није у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ
бодова;
Члан 25.
У члану 78. у ставу 2. после речи: ‘’као и организовати’’ додају се
речи: ‘’полагање испита и’’, а после речи: ‘’одбрану’’ додају се речи:
‘’завршног, магистарског и специјалистичког рада и’’
Члан 26.
У наслову члана 83. и у чл. 80, 83, 84, 86, 100, 102, 133. и 163.
речи: ‘’дипломске академске студије (мастер)’’ замењују се речима:
‘’мастер академске студије’’ у одговарајућем падежу.
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Члан 27.
У члану 95. став 5. мења се и гласи:
‘’(5) Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан
9 – изузетно добар
8 – врло добар
7 – добар
6 – довољан
5 – није положио.’’
Члан 28.
Члан 96. мења се и гласи:
‘’(1) Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из
тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној
школској години на једном од језика на којима се настава изводила.
(2) Број испитних рокова је шест, а општим актом факултета,
односно Универзитета одређују се термини одржавања испитних
рокова.
(3) Календар испита објављује се почетком сваке школске године
и саставни је део плана извођења наставе.
(4) На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане
предиспитне обавезе утврђене планом извођења наставе, у складу са
статутом.
(5) Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено,
писмено односно практично.
(6) Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да
захтева присуство јавности.
(7) Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања,
одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као
и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту
ближе се уређују општим актом Универзитета, односно факултета.
(8) Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на
начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом
високошколске установе.“
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Члан 29.
У члану 97. став 1. мења се и гласи:
„(1) После три неуспела полагања истог испита студент може
тражити да полаже испит пред комисијом.“
Ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 2. и 3.
Члан 30.
У члану 99. у ставу 1. речи: ‘’при упису’’ замењују се речима:
‘’на почетку’’.
Став 2. се брише.
Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 2-5.
На крају досадашњег става 4. који постаје став 3. брише се тачка
и додају речи: ‘’осим у случају када му је до краја студија остало мање
од 37 ЕСПБ бодова.’’
Члан 31.
У члану 100. став 4. после речи: ‘’завршеном’’ додаје се реч:
‘’здравственом’’
Став 5. брише се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Досадашњи став 7. који постаје став 6. мења се и гласи:
‘’(6) Општим актом факултета, односно Универзитета ближе се
уређује полагање завршног, односно дипломског испита.’’
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
‘’(7) Поступак припреме и услови за одбрану докторске
дисертације уређују се општим актом Универзитета, по прибављеном
мишљењу Министарства просвете и министарства надлежног за
научноистраживачку делатност.’’
Члан 32.
Члан 102. мења се и гласи:
‘’(1) Лице које заврши основне академске студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године
стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских
студија из одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor).

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.

15

(2) Лице које заврши основне академске студије у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири
године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на академским
студијама првог и другог степена, стиче стручни назив “дипломирани”
са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће
области (на енглеском језику: bachelor with honours).
(3) Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни
назив са назнаком звања првога степена струковних студија из
одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor (appl.).
(4) Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче
стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена
академских студија из одговарајуће области.
(5) Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче
стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена
струковних студија из одговарајуће области.
(6) Лице које заврши дипломске академске студије стиче
академски назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских
академских студија из одговарајуће области (на енглеском језику:
мастер).
(7) Лице које заврши докторске, односно академске студије
трећег степена, стиче научни назив доктор наука, односно доктор
уметности, са назнаком области (на енглеском језику: Ph.D., односно
одговарајући назив на језику на који се диплома преводи).
(8) Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних,
академских и научних назива утврђује Национални савет, на предлог
Конференције универзитета, односно Конференције академија
струковних студија.
(9) Скраћеница стручног назива и академског назива мастер
наводи се иза имена и презимена, а скраћеница академског назива
магистар наука, односно магистар уметности и научног назива доктор
наука, односно доктор уметности испред имена и презимена.’’
Члан 33.
У члану 106. у ставу 1. заграда и речи: ‘’у даљем тексту: програми
сталног усавршавања’’ бришу се.
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У ст. 2, 3. и 4. речи: ‘’програми сталног усавршавања’’ замењују се
речима: ‘’програми образовања током читавог живота’’ у одговарајућем
падежу.
Члан 34.
У члану 109. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
‘’ (4) Приликом публикације научних и стручних радова
наставници, сарадници и истраживачи дужни су да испред назива
чланице Универзитета обавезно наведу пун назив институције који
садржи назив Универзитет у Београду, после кога долази повлака и
назив факултета, односно института, као и своју службену електронску
адресу на академском домену (bg.ac.rs).’’
Досадашњи ст. 4.-7. постају ст. 5.-8.
Члан 35.
После члана 114. додаје се нови члан 114а који гласи:
‘’Мобилност наставноги ненаставног особља
Члан 114а
Универзитет обезбеђује мобилност наставног и ненаставног
особља.
Општим актом Универзитета ближе се уређује начин
обезбеђивања мобилности наставног и ненаставног особља.
Члан 36.
У члану 119. став 2. после речи: ‘’Сенат’’ запета се замењује
тачком, а речи до краја текста бришу се.
Члан 37.
У члану 120. став 3. речи: ‘’у времену од последњег избора’’
замењују се речима: ‘’од избора у постојеће звање’’.
Члан 38.
У члану 123. реч: ‘’сарадници’’ замењује се речју: ‘’асистенти’’
у одговарајућем падежу.
У ставу 1. тачка 5) брише се.
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Члан 39.
После члана 123. додаје се нови члан 123 а који гласи:
‘’Члан 123а
Сарадник у настави стиче звање и заснива радни однос на годину
дана, са могућношћу продужења за још једну годину у току трајања
мастер академских или специјалистичких студија, а најдуже до краја
школске године у којој се те студије завршавају.
Сарадник у настави бира се на начин и по поступку предвиђеним
општим актом факултета.’’
Члан 40.
У члану 131. став 1. речи: ‘’пензионисаном после 10. септембра
2005. године’’ замењују се речима: ‘’у пензији’’
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
‘’Поступак за доделу звања професор емеритус покреће факултет
на коме је лице провело најмање пет година у радном односу са пуним
радним временом.’’
Досадашњи ст. 2-5. постају ст. 3-6.
Члан 41.
У члану 133. став 2. реч: ‘’две’’ замењује се речју: ‘’три’’
Члан 42.
У члану 141. став 1. речи: ‘’и спорта’’ бришу се.
Члан 43.
У члану 143. у ст. 2. и 4. реч: ‘’законом’’ замењује се речју:
‘’Законом о високом образовању’’.
Члан 44.
У члану 145. на крају става 2. тачка се замењује запетом и
додају речи: ‘’а по претходно прибављеном мишљењу Министарства
просвете’’
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Члан 45.
У члану 148. став 2. после речи: ‘’води’’ додају се речи:
‘’евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома,’’.
Став 4. мења се и гласи:
‘’(4) Евиденција о издатим дипломама и додацима диплома,
матична књига студената, књига промовисаних доктора наука, књига
почасних доктора и књига професора емеритуса трајно се чувају.’’
Члан 46.
После члана 164. додају се нови чланови 164 а, 164б и 164в, који
гласе:
‘’Студенти
Члан 164а
Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005.
године, .могу завршити ове студије по започетом наставном плану и
програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске
2013/2014. године, односно до краја школске 2014/2015. године
за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских
наука.
Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005.
године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму,
условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2013/2014.
године.
Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који
су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године,
имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима
и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука,
најкасније до краја школске 2015/2016. године.
Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете
студије по студијском програму који је донет у складу са одредбама
овог Закона, на начин и по поступку утврђеним општим актом
високошколске установе.’’
Члан 164б
Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука
према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог
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Закона могу стећи научни назив доктора наука одбраном докторске
дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу
овог Закона најкасније до краја школске 2015/2016. године.’’
‘’Правила о финансирању студија
Члан 164в
Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се
у наредној школској години финансира из буџета ако у школској
2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 48 ЕСПБ
бодова из студијског програма и рангира се у оквиру укупног броја
студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте
уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши
се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у
савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним
општим актом Универзитета, односно факултета.
Студенти уписани у прву годину основних студија школске
2006/2007, односно 2007/2008. године задржавају право да се
финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног
трајања студија, а студенти уписани у прву годину основних студија
школске 2008/2009, односно 2009/2010. године задржавају право да
се финансирају из буџета најдуже шест месеци по истеку редовног
трајања студија.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној
школској години наставља студије у статусу самофинансирајућег
студента.
Универзитет, односно факултет уређује начин извођења наставе,
односно полагања испита за студенте из става 3. овог члана.
Члан 47.
Члан 166. мења се и гласи:
‘’Члан 166.
(1) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано у звање асистента по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона (10. септембар 2005. године) и које је поново бирано
у звање асистента у складу са чланом 122. Закона, не може бити и
трећи пут бирано у звање асистента.

Гласник Универзитета у Београду

20

(2) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано у звање асистента након ступања на снагу Закона (после 10.
септембра 2005. године) на основу прелазне одредбе овог статута да
у периоду до 9. септембра 2012. године у звање асистента може бити
изабрано и лице које уместо статуса студента докторских студија има
академски назив магистра наука и испуњава остале услове из члана
72. став 1. и 2. Закона и коме је продужен уговор о раду на период за
још 3 године, не може бити и трећи пут бирано у звање асистента.
(3) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано два пута у звање асистента после ступања на снагу Закона
(после 10. септембра 2005. године), не може бити поново бирано у
звање асистента ни у случају да упише докторске студије.
(4) Лицима из ст. 1, 2. и 3. овог члана не може бити продужен
уговор о раду у складу са чланом 72. став 7. Закона.
(5) Лице које је бирано два пута у звање асистента приправника не
може бити бирано у звање асистента осим ако није студент докторских
студија.’’
Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/4-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.

