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УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“ 

Бепград 

Брпј: А 080-02/10 

Дана, 09. марта 2010. гпдине 

 

На пснпву  шлана 53. став 1. ташка 1. Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Сл. гласник РС", бр. 

76/2005, 100/2007 - аутентишнп тумашеое и 97/2008) и шлана 34. став 1. ташка 1. Статута 

Универзитета Унипн, Савет Универзитета Унипн, Бепград  на седници пд 09. марта 2010. гпдине 

дпнеп је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН 

 

Члан 1. 

У Статуту Универзитета Унипн из Бепграда (у даљем тексту: Универзитет) шлан 9. меоа 

се и гласи: 

“Пријем правног лица и промене оснивача и чланова 

Члан 9. 

(1) Универзитету, псим ппстпјећих правних лица мпгу приступити и друга лица са 
статуспм супсниваша или шлана, у складу са закпнпм и пвим статутпм. 

(2) Физишкп или правнп лице мпже приступити Универзитету са статуспм 
супсниваша, на пснпву угпвпра п приступаоу, уз писану сагласнпст свих псниваша и супсниваша 
Универзитета. 

(3) Осниваш или супсниваш мпже уступити свпј статус псниваша, пднпснп супсниваша 
другпм лицу, пднпснп пренети свпја пснивашка права, уз писану сагласнпст већине псниваша и 
супсниваша. 

(4) Виспкпщкплска устанпва кпја, у складу са закпнпм, пбавља делатнпст виспкпг 
пбразпваоа у саставу универзитета, мпже бити примљена кап шлан Универзитета или 
искљушена из оега у складу са пвим статутпм, при шему стицаое или престанак статуса 
псниваша не ппдразумева и стицаое, пднпснп престанак статуса шлана Универзитета.  

 

Члан 2. 

Ппсле шлана 9. дпдаје се шлан 9а. и гласи: 

“Чланови Универзитета 

Члан 9а. 
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(1) Чланпви Универзитета Унипн, ппшев пд 01. марта 2010. гпдине, су 
виспкпщкплске устанпве кпје пбављају делатнпст виспкпг пбразпваоа, и тп: 

(a) Бепградска банкарска академија-факултет за банкарствп, псигураое и 
финансије из Бепграда; 

(b) Факултет за дизајн из Бепграда, 
(c) Факултет за индустријски меначмент из Крущевца; 
(d) Правни факултет Универзитета Унипн из Бепграда; и 
(e) Рашунарски факултет из Бепграда. 

(2) Осниваши и супсниваши Универзитета, и тп: Факултет за градитељски меначмент 
из Бепграда, Факултет за предузетнишки бизнис из Бепграда, Факултет за меначмент 
некретнина из Бепграда и Факултет за екплпгију и защтиту живптне средине из Бепграда (кап 
правни следбеник Вище щкпле за екплпщки инжеоеринг из Бепграда)И нису шланпви 
Универзитета Унипн и не пбављају делатнпст виспкпг пбразпваоа у саставу пвпг универзитета.“
  
 

 Дпсадащои шлан 9а. ппстаје шлан 9б. 
 

Члан 3. 

Члан  10. меоа се и гласи: 

„Уређивање унутрашње организације 

Члан 10. 

(1) Факултети – шланпви Универзитета, са свпјствпм правнпг лица, уређују 
унутращоу прганизацију и управљаое свпјим статутпм, у складу са Статутпм Универзитета. 

(2) Осниваши и супсниваши Универзитета кпји нису и шланпви Универзитета уређују 
унутращоу прганизацију и управљаое свпјим статутпм, независнп пд статута Универзитета.  

(3) Универзитет даје сагласнпст на статут факултета – шлана Универзитета.  
(4) Угпвпрпм п приступаоу Универзитету мпже бити предвиђенп да Универзитет 

даје сагласнпст и на статут шлана кпји није виспкпщкплска устанпва.“ 
 
 

Члан 4. 

Ппсле шлана 18. дпдаје се шлан 18а. се и гласи: 

„Последице престанка статуса оснивача, суоснивача и члана Универзитета 

Члан 18а. 

(1) Данпм престанка статуса псниваша, пднпснп супсниваша Универзитета престају и 
пснивашка права кпја му пп тпм пснпву припадају, а припада му правп на ппвраћај улпга у 
динарскпј прптиввреднпсти израженпј у еврима приликпм унпщеоа улпга. 

(2) Данпм престанка статуса шлана Универзитета, виспкпщкплска устанпва губи 
правп да истише да пбавља делатнпст у саставу Универзитета Унипн, устанпва губи правп на 
ушещће у раду Сената Универзитета, а шланпвима Савета из те устанпве престаје мандат у 
Савету Универзитета. 
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(3) Студентима факултета шији је статус шлана престап, уписаним дп дана престанка 
шланства у Универзитету, припада правп на издаваое диплпме уз ушещће Универзитета, псим 
акп виспкпщкплска устанпва стекне статус шлана у другпм универзитету пре дана 
диплпмираоа.“ 

 

Члан 5. 

У шлану 24.  у ставу 1. реши: „псниваша и супсниваша“, замеоују се решима: „кпју плаћају 

шланпви Универзитета“, а став 8. меоа се и гласи: „Савет универзитета пдлушује п 

критеријумима за пдређеое висине шланарине, кап и п висини шланарине, у складу са 

утврђеним критеријумима.“. 

 

Члан 6. 

Члан  29. меоа се и гласи: 

„Састав Савета 

Члан 29. 

(1) Савет Универзитета има 25 шланпва кпји се именују на нашин предвиђен пвим 
статутпм. 

(2) Члан Савета именује се за један мандат и мпже бити ппнпвп именпван. 
(3) Од 25 шланпва Савета, 23 шлана именују се такп щтп шетири шлана именују 

псниваши и супсниваши, шетири представници студената, а петнаест шланпва факултети шланпви 
Универзитета, такп щтп сваки пд пет факултета именује пп три представника.  

(4) Представници псниваша и супсниваша именују се такп щтп сваки пд псниваша 
именује пп једнпг представника кап шлана Савета, а супсниваши пп једнпг у свакпм пд сазива 
Савета, и тп пп следећем редпследу: 1) Бепградска банкарска академија-Факултет за 
банкарствп, псигураое и финансије, 2) Рашунарски факултет, 3) Правни факултет Универзитета 
Унипн, 4) Факултет за меначмент некретнина, 5) Факултет за предузетнишки бизнис, и 6) 
Факултет за екплпгију и защтиту живптне средине. 

(5) Редпслед из става 4. пвпг шлана важи за пп један мандат, ппшев пд избпра 2009. 
гпдине и ппнавља се када редпслед буде исцрпен. 

(6) Представници факултета, шланпва Универзитета именују пп три шлана, щтп шини 
укупнп 15 шланпва Савета, а пд два недпстајућа шлана, именују пп једнпг: 1) Рашунарски 
факултет, и 2) Правни факултет Универзитета Унипн, кап факултети са највище ппља, пднпснп 
највище студената.  

(7) У слушају престанка мандата шлана Савета, именује се други шлан дп истека 
времена за кпје је мандат тпг шлана требалп да траје. 

(8) Акп се брпј факултета у саставу Универзитета ппвећа или смаои, брпј шланпва 
Савета ће се увећати или смаоити прпппрципналнп ппвећаоу брпја шланпва Универзитета, уз 
пдгпварајуће измене Статута. 

(9) Студенти имају шетири представника у Савету и тп такп да се наизменишнп 
меоају представници студената у Савету пп систему рптације, ппшев пд 2009. гпдине, следећим 
редпследпм: 1) Бепградска банкарска академија – факултет банкарствп, псигураое и 
финансије, 2) Правни факултет Универзитета Унипн, 3) Рашунарски факултет, 4) Факултет за 
индустријски меначмент, 5) Факултет за дизајн. У Савету шији су шланпви изабрани 2009. гпдине 
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представници студената бирају се са факултета наведених ппд брпјевима: 1, 2, 3 и 4; приликпм 
наредних избпра са факултета наведених ппд брпјевима: 2, 3, 4 и 5; затим: 3, 4, 5 и 1, и такп 
редпм. 

(10) Факултет пбавещтава Универзитет п именпваоу шланпва Савета, какп пних кпје 
именује сам факултет кап свпје представнике, такп и п шланпвима кпје именују псниваши, 
пднпснп студенти и прилаже писану сагласнпст именпванпг шлана са именпваоем. 
 
 

Члан 7. 

У шлану 34.  у ставу 1. ташка 10. меоа се и гласи: „10) пдлушује п пријему виспкпщкплске 

устанпве у шланствп Универзитета ради пбављаоа делатнпсти виспкпг пбразпваоа, на предлпг 

Сената и уз сагласнпст ппстпјећих шланпва.“. 

Члан 8. 

(1) Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје мандат шланпвима Савета факултета кпји су 

искљушени из шланства у Универзитету (права на пбављаое делатнпсти виспкпг пбразпваоа у 

саставу Универзитета), и тп шланпвима кпји се бирају из реда студената и шланпвима кпји се 

бирају из реда шланпва Универзитета, али не и шланпвима Савета кпји се бирају из реда 

псниваша, без пбзира на тп да ли је тај факултет искљушен из шланства. 

(2) Председник Савета пбавестиће шланпве шији је мандат престап п престанку мандата 

у рпку пд 15 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке, а пд шланпва Универзитета кпји имају 

правп на именпваое шланпва Савета затражиће да именују свпје представнике у даљем рпку 

пд 30 дана пд дана пријема захтева. 

(3) Чланпви Савета из става 2. пвпг шлана именују се са мандатпм дп краја мандата 

шланпва кпји су именпвани 2009. гпдине. 

 

Члан 9. 

 Овлащћује се председник Савета да изда прешищћени текст Статута. 

 

Члан 10. 

 Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана дпнпщеоа, а пбјавиће се на сајту 

Универзитета данпм дпнпщеоа. 

У Бепграду, 

дана, 09. марта 2010. гпдине 

Председник Савета, 

дпц. др Драган Шалетић 


