I фи бр. 19/09
ТРГОВИНСКИ СУД У БЕОГРАДУ, као регистарски суд, судија Татјана
Влаисављевић, као судија појединац, решавајући у судскорегистарско-правној ствари
предлагача УНИВРЗИТЕТ "УНИОН" Београд, ул. Цара Душана бр. 62-64, ради уписа у
судски регистар промене лица овлашћеног за заступање субјекта уписа, донео је дана
16.04.2009. године следеће:

РЕШЕЊЕ
I УСВАЈА СЕ захтев предлагача Универзитета "УНИОН" Београд, ул. Цара
Душана бр. 62-64, па се одређује упис у судски регистар овог Суда, на регистарском улошку
бр. 5-846-00, регистарском листу 4, промене лица овлашћеног за заступање универзитета
тако што се брише: Златко Стефановић, вршилац дужности ректора, са свим овлашћењима
без ограничења и Зоран Цекић, проректор, са свим овлашћењима без ограничења, уписује се:
Златко Стефановић, ректор, заступа универзитет са свим овлашћењима без ограничења и
остају: Милован Васиљевић, проректор, са свим овлашћењима без ограничења и Хасан
Ханић, проректор, са свим овлашћењима без ограничења.
П Саставни део овог решења је прилог бр. 4

Образложење
Пријавом од 22.01.2009. године, предлагач је захтевао да се код овог Суда, као
регистарског суда изврши упис података, садржине као у изреци.
Уз пријаву и у току поступка, предлагач је поред осталог приложио: Одлуку о избору
ректора и проректора универзитета и разрешењу проректора од 21.01.2009. године, Записник
са седнице Савета универзитета одржане дана 21.01.2009. године, Одлуку Факултета за
индустријски менаџмент у Крушевцу бр. 96/01 од 12.05.2006. године, Одлуку Правног
факултета Универзитета „Унион" у Београду бр. 45-8-3/208 од .08.10.2008. године, допис
Правног факултета Универзитета „Унион" у Београду бр. 522-01/08 од 11.11.2008. године,
две Одлуке Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство, осигурање и
финансије бр. 25-3 од 19.01.2009. године, допис Факултета за дизајн бр. 05 од 08.01.2009.
године, допис Факултета за дизајн бр. 59 од 05.04.2006. године, Одлуку Рачунарског
факултета бр. 21/4 од 01.06.2007. године, допис Факултета за дизајн бр. 16/2 од 06.01.2009.
године, Одлуку Студентског парламента Правног факултета Универзитета „Унион" у
Београду бр. 03/01/08 од 20.11.2008. године, допис Студентског парламента Рачунарског

факултета бр. 5/1 од 20.01.2009. године и Одлуку Студентског парламента Рачунарског
факултета од 30.04.2008. године.
Дописом од 22.01.2009. године, који је код овог Суда заведен под бројем VIII Су бр.
44/09-27, Славко Божиловић навео је да је пред овим Судом у току спор између Факултета за
градитељски менаџмент, Факултета за предузетнички бизнис, Факултета за менџмент
некретнина и Више школе за еколошки инжењеринг против Правног факултета, Београдске
банкарске академије, Факултета за дизајн, Факултета за индустријски менаџмент и
Рачунарског факултета ради поништаја решења овог суда о промени лица овлашћеног за
заступање и утврђивања власништва на универзитету „Унион". Даље је наведено да се
објективно очекује да је на седници Савета универзитета одржаној дана 21.01.2009. године
донета одлука о избору Златка Стефановића за ректора универзитета, те да је наведена
одлука незаконита, будући да је и Виша школа за еколошки инжењеринг у саставу
универзитета и да има право на своје представнике у Савету.
Поднеском од 02.03.2009. године противник предлагача Факултет за градитељски
менаџмент, иначе један од оснивача субјекта уписа, навео је да су против решења овог суда о
упису у судски регистар Златка Стефановића као в.д. ректора уложене две жалбе, а
предложио је и да суд прекине поступак за упис у судски регсистар промене лица
овлашћеног за заступање до правоснажног окончања спора, који се пред овим судом води
под бројем XI,VIII П 8814/08 ради утврђења ништавости одлуке о избору Златка
Стефановића за в.д. ректора Универзитета „Унион".
Увидом у судски регистар овог Суда, збирку исправа и регистарски уложак бр. 5-84600, који се односи на Универзитет "Унион" Београд, Суд је утврдио да је универзитет
основан решењем овог Суда V Фи. бр. 313/05 од 23.06.2005. године, те да је решењем овог
Суда I фи 385/08 од 31.10.2008. године извршен упис у судски регистар промене лица
овлашћених за заступање субјекта упис, тако што је уписан: Златко Стефановић, в.д. ректор,
а брисан: Милан Стаматовић, ректор. Истим решењем констатовано је да као лица
овлашћена за заступање остају проректори: Зоран Цекић, Милован Васиљевић и Хасан
Ханић.
Даље је увидом у судски регистар овог Суда, збирку исправа и регистарски уложак
бр. 5-846-00 утврђено да су као оснивачи субјекта уписа уписани:
Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и
финансије Београд, ул. Змај Јовина бр. 12
Факултет за предузетнички бизнис Београд, ул. Цара Душана бр. 62-64
Правни факултет Универзитета „Унион" у Београду, Београд, ул. Данијелова
бр. 32
Виша школа за еколошки инжењеринг, Београд, ул. Цара Душана бр. 62-64
Факултет за индустријски менџмент Крушевац, ул. ЈНА бр. 63
Факултет за градитељски менџмент Београд, ул. Висока бр. 29
Факултет за дизајн Београд, ул. Висока бр. 29А
Факултет за менаџмент некретнина Београд, ул. Цара Душана бр. 62-64
Рачунарски факултет Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 6/У
сви са једнаким уделима, односно улозима у износу од 1.200 ЕУР у динарској
противвредности на дан уплате.
Из садржине Одлуке Факултета за индустријски менаџмент у Крушевцу бр. 96/01 од
12.05.2006. године, утврђено је да је овом одлуком Савет факултета за представнике овог

факултета у Савету Униврзитета „Унион" именовао Бојковић Радомира и Глигоријевић
Глигорија.
Из садржине Одлуке Правног факултета Универзитета „Унион" у Београду бр. 45-83/208 од 08.10.2008. године, утврђено је да је овом одлуком Наставно-научно веће факултета
за представника овог факултета у Савету Униврзитета „Унион" именовало Водинелић
Владимира.
Из садржине дописа Правног факултета Универзитета „Унион" у Београду бр. 52201/08 од 11.11.2008. године, утврђено је да је истнм Униврзитет „Унион" обавештен да је
уместо Златка Стефановића, за представника овог факултета у Савету Униврзитета „Унион"
именован Душан Врањанац.
Из садржине Одлука Београдске банкарске академије, Факултета за банкарство,
осигурање и финансије бр. 25-3 од 19.01.2009. године, утврђено је да је овим одлукама Савет
факултета за представнике овог факултега у Савету Униврзитета „Унион" именовао Ерић
Дејана и Џопалић Марију.
Из садржине дописа Факултета за дизајн бр. 05 од 08.01.2009. године, утврђено је да
је истим Универзитет „УНИОН" обавештен да је уместо досадашњег члана Савета
универзитета Горана Оцокољића изабран Игор Туцовић, а из садржине дописа Факултета за
дизајн бр. 59 од 05.04.2006. године, утврђено је да је истим Универзитет „Унион" обавештен
да су за чланове Савета универзитета, као представнике овог факултета именовани Душан
Петровић и Горан Оцокољић.
Из садржине Одлуке Рачунарског факултета бр. 21/4 од 01.06.2007. године, утврђено
је да је овом одлуком Наставно-научно веће факултета за представнике овог факултета у
Савету Униврзитета „Унион" именовало Јанковић Радомира и Вучић Десимира.
Из садржине дописа Факултета за дизајн бр. 16/2 од 06.01.2009. године, утврђено је да
је истим Униврзитет „Унион" обавештен да је уместо студента Динуловић Иве, за члана
Савету Униврзитета "Унион" именована студент Ивона Јосидовић.
Из садржине Одлуке Студентског парламента Правног факултета Универзитета
„Унион" у Београду бр. 03/01/08 од 20.11.2008. године, утврђено је да је за члана Савета
Униврзитета „Унион" изабран студент Иван Шалипур.
Из садржине дописа Студентског парламента Рачунарског факултета бр. 5/1 од
20.01.2009. године, утврђено је да је истим Лазар Петровић овластио Милоша Толггу да у
његово име суделује на седници Савета Униврзитета „Унион" дана 21.01.2009. године и да
на тој седници учествује у доношењу свих одлука у складу са предложеним дневним редом,
а из садржине Одлуке Студентског парламента Рачунарског факултета од 30.04.2008. године,
утврђено је да је за члана Савета Униврзитета „Унион" изабран студент Лазар Петровић.
Из садржине Записника са седнице Савета Униврзитета „Унион", одржане дана
21.01.2009. године, утврђено је да су седници присуствовали чланови Савета: Радомир
Бојковић, Владимир Водинелић, Душан Врањанац, Дејаи Ерић, Марија Џопалић, Игор
Туцовић, Душан Петровић, Глигорије Глигоријевић, Десимир Вучић, Радомир Јанковић,
Милош Толпа по овлашћењу Лазара Петровића, Иван Шалипур и Ивона Јосиповић, односно
13 од укупно 23 члана Савета, Даље је утврђено да је на наведеној седници, Савет
униврзитета једногласно донео одлуку о избору Златка Стефановића за ректора
универзитета, уз назнаку да је ово лице једини кандидат за кога је достављена од стране
Сената целокупна документација. Такође је донета одлука о разрешењу проректора Цекић
Зорана.

Испитујући материјалне услове уписа у судски регистар, сагласно чл. 32 Закона о
поступку за упис у судски регистар, Суд је нашао да је захтев предлагача у складу са
Законом, имајући у виду сладеће разлоге:
Одредбама чл. 51 Закона о високом образовању прописано је да је орган управљања
високошколске установе савет, да је број чланова савета непаран, те да се број чланова,
поступак избора и разрешења чланова савета, начин рада савета и одлучивање уређује
статутом високошколске установе.
Одредбама чл. 53 ст. 1 тачка 2 Закона о високом образовању предвиђено је да савет
бира и разрешава орган пословођења, а одредбама чл. 54 истог Закона прописано је да је
орган пословођења ректор.
Одредбама чл. 27 Статута Универзитета "Унион" Београд од 11.05.2006. године,
прописано је да Савет броји 23 члана, те да факултети оснивачи и суоснивачи бирају у Савет
по два представника. Ради испуњења законом предвиђеног услова у погледу броја чланова
Савета представника факултета и других чланова, један од факултета бира једног
представника, а приликом избора сваког новог Савета, други факултет бира једног
представника и тако редом. Поред представника факултета у Савет се бирају четири
представника оснивача и суоснивача и то тако да буду представљени оснивачи и суоснивачи
различитих факултета. Студенти бирају четири представника у Савет. Савет одлучује
већином гласова укупног броја чланова Савета, изузев када је законом или Статутом
другачије одређено, а може пуноважно одлучивати када је присутно више од половине
његових чланова.
Одредбама чл. 30 ст. 1 тачка 2 Статута Универзитета "Унион" Београд, прописано је
да Савет бира и разрешава ректора и проректоре. Одредбама став 2 истог члана предвиђено
је да о питањима из става 1 овог члана Савет одлучује већином гласова укупног броја
чланова Савета.
Одредбама чл. 32 Статута Универзитеха "Унион" Београд, прописано је да ректора
бира и разрешава Савет Униврзитета, те да предлог кандидата за ректора утврђује Сенат у
поступку који је прописан одредбама овог члана.
Одредбама чл. 34 Статута Универзитета "Унион" Београд, прописано је да
Универзитет има 4 проректора, да кандидате за проректоре предлаже кандидат за ректора
пошто је његова кандидатура поднесена Сенату, те да Савет за проректоре бира кандидате
које је ректор предложио када Савет изабере ректора.
У конкретном случају, предлагач је самостална високошколска установа, а исправа на
основу које је поднета пријава за упис у судски регистар је Одлука Савета универзитета од
21.01.2009. године о избору ректора универзитета.
По оцени Суда, седница Савета Универзитета „Унион" Београд, одржана дана
21.01.2009. године, одржана је у свему у складу са општим актом универзитета. Услов
прописан чланом 27 Статута у погледу кворима за рад и одлучивање био је испуњен (
седници је присуствовало 13 од укупно 23 члана Савета), Савет је одлучујући о именовању
ректора универзитета одлучивао о питању из своје надлежности у складу са чл. 30 Статута,
Одлука о именовању ректора донета је прописаном већином гласова, ( већином гласова од
укупног броја чланова Савета - будући да је иста донета једногласно, односно са 13 гласова
чланова Савета ), а за ректора је именован кандидат, предложен од стране Сената
универзитета.
Суд је ценио наводе противника предлагача да су уложене жалбе против решења овог
суда о упису у судски регистар Златка Стефановића као в.д. ректора, али је нашао да ови
наводи нису од утицаја на одлучивање о пријави у овом поступку, посебно имајући у виду да

је судско регистарски поступак који је вођен под бројем I Фи. 385/08 правоснажно окончан,
будући да је решењем Вишег трговинског суда VII Пвж. 1023/08 одбијена жалба Божиловић
Славка против решења овог Суда од 19.11.2008. године ( решење о одбацивању жалбе ) и
одбијена жалба Факултета за градитељски менацмент против решења овог Суда од
31.10.2008. године о упису у судки регистар в.д. ректора Златка Стефановића.
Наводи противника предлагача да је у току парнични поступак ради утврђивања
ништавости Одлуке о именовању в.д. ректора, као и наводи Божиловић Славка да је у току
спор ради утврђења власништва на Униврзитету „Унион", по оцени Суда без основа су у
овом поступку за упис у судски регистар, посебно имајући у виду да апсолутна законитост
поступка, у коме је исправа која служи упису донета, сагласно одредби чл. 62 Закона о
постушсу за упис у судски регистар, не може бити предмет овог поступка. Наиме, у
конкретном сличају, регистарски суд је утврдио да су исправе на основу којих се захтева
предметни упис, законите у погледи надлежности за доношење истих и у погледу
сагласности ових исправа са општим актима субјекта уписа, а уколико друго заинтересовано
лице сматра да је предметна исправа незаконита или неправилна, онда поништај исте може
захтевати тужбом у парничном поступку пред надлежним судом или евентуалном тужбом за
утврђење ништавпсти предметног уписа.
Имајући у виду наведено, Суд налази да је Одлука Савета Универзитета „Унион"
Београд од 21.01.2009. године о именовању Златка Стефановића за ректора правно ваљана и
може послужити као исправа гтравно подобна за извршење предметног уписа промене лица
овлашћеног за заступање.
Суд је такође ценио и предлог противника предлагача за прекид овог поступка, али је
нашао да је овај предлог неоснован, имајући у виду начело хитности судскорегистарског
поступка прописано одредбама чл. 7 Закона о поступку за упис у судски регистар, те да
одлука о пријави предлагача не зависи од исхода парнице, која је покренута ради утврђења
ншптавости одлуке, која у овом поступку не лредставља основ за упис у судски регистар,
односно да исход предметне парнице не представља претходно питање у смислу чл. 39
Закона о поступку за упис у судски регистар.
На основу изложеног и на основу одредба чл. 27, 30, 32 и 34 Статута Универзитета
"Унион" Београд, Суд налази да су испуњени материјални услови за упис у судски регистар,
односно да је захтев за упис поднет у складу са чл. 34 ст. 2 Закона о поступку за упис у
судски регистар, па је Суд оддучио као у изреци решења.
Суд је ценио и остале исправе и друге доказе, али је нашао да нису од значаја за
решавање ове судскорегистарско-правне ствари.

ПРАВНА ПОУКА:
Против овог решења може се изјавити
жалба Вишем Трговинском суду у Београду
преко овог Суда, у року од 8 дана од дана
достављања преписа решења

