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На основу члана 18. став 3. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05) и члана 6. Привременог статута
Конференције универзитета Србије,
Скупштина Конференције универзитета Србије, на трећој седници
држаној 26. маја 2006. године, доноси

СТАТУТ
КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Конференција универзитета је установа основана Законом о високом
образовању (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" и скаћени назив: "КОНУС" (у даљем
тексту: КОНУС).
Члан 2.
КОНУС је недобитна организација, која има својство правног лица и
седиште у Београду, Студентски трг 1.
КОНУС има печат округлог облика пречника 32 мм. на коме је на
српском језику, ћириличним писмом, исписан текст: Конференцијa
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.

2.
Универзитети из става 1. овог члана јесу:
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 Митровици
7. Универзитет "Браћа Карић"
8. Универзитет "Мегатренд"
9. Европски универзитет
10. Универзитет у Новом Пазару
11. Универзитет "Сингидунум"
12. Универзитет "Унион".
Својство члана КОНУС-а остали универзитети стичу по испуњењу
услова из ставa 1. овог члана, а по поднетом захтеву .
КОНУС се може укључивати у међународне универзитетске
асоцијације.
Члан 4
Захтев за стицање својства члана КОНУС-а, са документацијом о
испуњености услова из члана 18. ст.2. Закона, подноси се Скупштини
КОНУС-а.
Скупштина КОНУС-а доноси одлуку о стицању својства члана
КОНУС-а, на предлог Ректорског савета.
Даном доношења одлуке из става 2. овог члана, универзитет
подносилац захтева стиче својство члана КОНУС-а и од тога дана му теку
сва права и обавезе члана.
Члан 5
Универзитет губи својство члана КОНУС-а уколико престане да
испуњава услове из члана 18. ст.2. Закона.
Скупштина КОНУС-а доноси одлуку којом констатује да су се стекли
услови за престанак својства члана КОНУС-а, на предлог Ректорског
савета.

3.
Члан 6.
Универзитет у КОНУС-у представља ректор.
Универзитет – члан КОНУС-а има право да на сваких 1.000
наставника 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
представника, 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 студената
делегира још по једног представника у КОНУС, тако да универзитет чији
укупан број студената уписаних на основне и дипломске, односно
магистарске студије не прелази 5.000 има једног представника, 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, између 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 претходне
школске године.
Универзитети – чланови КОНУС-а достављају до 28. фебруара
податке о броју наставника и сарадника, односно студената Министарству
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 наредну
школску годину.
Уколико Министарство до 30. априла не достави податке из става 4.
овог члана, Скупштина на првој наредној седници констатује да је број
представника појединих универзитета у КОНУС-у остао непромањен у
односу на текућу школску годину.

4.
II - НАДЛЕЖНОСТ
Члан 7.
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 Националном савету за високо образовање (у
даљем тексту: Национални савет) о стандардима за оцену
квалитета образовног, научноистраживачког, уметничког и
стручног рада;
4. предлаже Националном савету листу стручних, академских и
научних назива из одговарајућих области и скраћеница тих
назива;
5. прописује критеријуме за усклађивање раније стечених назива са
стручним називима из чл.95. Закона;
6. предлаже мере ради унапређивања материјалног положаја
универзитета и стандарда студената;
7. сарађује са Студентском конференцијом универзитета у вези са
питањима предлагања научних области у оквиру поља из чл. 27.
Закона;
8. предлаже Националном савету научне, уметничке, односно
стручне области у оквиру научних поља;
9. даје Националном савету мишљење о нормативима и
стандардима рада високошколских установа, као и о
материјалним средствима за њихово остваривање;
10. разматра извештај Комисије за акредитацију о извршеној провери
високошколских установа у вези са квалитетом, које јој проследи
Национални савет;
11. спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже 10 чланова
Националног савета, у складу са Законом;
12. предлаже разрешење члана Националног савета у случајевима
предвиђеним Законом;
13. спроводи поступак утврђивања предлога и предлаже чланове
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, у складу са
Законом;
14. предлаже разрешење члана Комисије за акредитацију и проверу
квалитета у случајевима предвиђеним Законом;

5.
15. предлаже 6 чланова из шест области наука у Национални савет за
научни и технолошки развој у складу са Законом о
научноистраживачкој делатности;
16. подноси захтев за разрешење члана Националног савета за
научни и технолошки развој у случајевима предвиђеним Законом о
научноистраживачкој делатности;
17. предлаже
6
чланова
у
Одбор
за
акредитацију
научноистраживачких организација ускладу са Законом о
научноистраживачкој делатности;
18. подноси захтев за разрешење члана Одбора за акредитацију
научноистраживачких организација у случајевима предвиђеним
Законом о научноистраживачкој делатности;
19. предлаже 6 чланова из шест области наука у Комисију за
стицање
научних
звања
у
складу
са
Законом
о
научноистраживачкој делатности;
20. подноси захтев за разрешење члана Комисије за стицање
научних звања у случајевима предвиђеним Законом о научноистраживачкој делатности;
21. доноси Статут и друга акта неопходна за функционисање;
22. разматра и друга питања од заједничког интереса за
универзитете, у складу са Законом, и доноси одлуке о њима.

III - ОРГАНИ КОНУС-а
Члан 8.
КОНУС остварује своје функције преко својих органа.
Органи КОНУС-а јесу: Супштина, Ректорски савет и председник.
КОНУС одлучује већином укупног броја гласова.
Члан 9.
Скупштину КОНУС-а чине ректори и представници универзитета –
чланова из члана 4. ст. 2. и 3. овог статута.
Скупштина КОНУС-а одржава седнице по потреби, а најмање две
седнице у школској години, путем којих прати рад Ректорског савета и
председника између две седнице, кроз извештаје о раду КОНУС-а које
подноси председник.
Седнице Скупштине сазива и њима председава председник КОНУС-а.

6.
Члан 10.
У оквиру своје надлежности Скупштина:
- доноси статут КОНУС-а
- бира председника и заменике председника КОНУС-а
- предлаже кандидате за репуличке органе и тела за које је
прописана процедура јавног позива
- доноси одлуку о стицању и престанку својства члана КОНУС-а
- прати рад Ректорског савета и председника о раду КОНУС-а
између две седнице кроз извештаје које подноси председник
- на основу података из члана 6. став 5. овог члана, констатује број
представника сваког од универзитета – чланова до 30. јуна за
наредну школску годину
- обавља друге функције из члана 6. овог статута, у складу са
одлуком Ректорског савета.
Члан 11.
Мандат члана Скупштине КОНУС-а траје три године.
Мандат чланова Првог сазива Скупштине тече од дана
конституисања Скупштине, тј. од 18. октобра 2005. године.
Уколико се у току трајања мандата Скупштине промени ректор неког
од универзитета чланова КОНУС-а, новоизабрани ректор може именовати
нове представнике у Скупштини, на начин уређен статутом универзитета,
до истека започетог трогодишњег мандата Скупштине.
Члан Скупштине може бити биран у Скупштину највише два пута
узастопно.
Члана Скупштине на седници може пуноправно заменити други
представник уколико за то има овлашћење универзитета.
Избор и опозив члана Скупштине уређује се актима универзитетâ.
Члан 12.
Ректорски савет КОНУС-а чине ректори универзитета – чланова.
Када Ректорски савет КОНУС-а одлучује, сваки ректор има онолико
гласова колико припада универзитету којег представља на основу одредбе
члана 4. став 6. овог статута.
Седнице Ректорског савета сазива и њима председава председник
КОНУС-а
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Члан 13.
У оквиру своје надлежности Ректорски савет:
- припрема предлоге освим питањима из надлежности Скупштине
- доноси опште акте у вези са фукционисањем КОНУС-а
- предлаже кандидате за републичке органе и тела за које није
прописана процедура јавног позива
- обавља и друге послове који проистичу из Закона о високом
образовању и других прописа.
Члан 14.
Председник је орган пословођења КОНУС-а.
Председник КОНУС-а представља Конференцију универзитета
Србије.
КОНУС има два заменика председника.
Члан 15.
Скупштина
бира председника КОНУС-а из реда ректора
универзитета – чланова.
Изабран је кандидат који добије већину укупног броја гласова.
Уколико има више кандидата, па ниједан не добије потребну већину,
гласање се понавља за кандидата који је имао највише гласова у првом
кругу.
Ако ни у другом кругу не буде изабран председник, изборни поступак
се понавља.
Гласање за председника КОНУС-а је, по правилу, тајно, а КОНУС
може одлучити да се гласа јавно.
Скупштина бира два заменика председника из реда ректора
универзитета – чланова, на предлог председника.
Гласање за заменика председника КОНУС-а је, по правилу, јавно, а
КОНУС може одлучити да се гласа тајно.

8.

IV - ЈАВНОСТ РАДА КОНУС-а
Члан 16.
Рад КОНУС-а је јаван.
Јавност рада остварује се путем:
- присуства представника јавних медија седницама Скупштине;
- саопштења, изјава и других обраћања председника;
- објављивања на сајту Универзитета у Београду: bg.ac.yu, на коме
КОНУС има линк.
V - ФИНАНСИРАЊЕ И СТРУЧНА СЛУЖБА КОНУС-а
Члан 17.
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 18.
Ректорски савет доноси годишњи финансијски план КОНУС-а и усваја
извештај о пословању и годишњи обрачун.
Председник КОНУС-а је наредбодавац за извршење финансијског
плана.
Члан 19.
КОНУС има стручну службу, којом руководи генарални секретар.
Стручна служба обавља стручне и административне послове за
потребе КОНУС-а.
Део стручних, првенствено финансијских послова, може се поверити
другим извршиоцима, под условима који се уређују уговором.
I - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
У школској 2005/06. години универзитети – чланови имају следећи
број представника у КОНУС-у:
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Универзитет
Универзитет у
Београду
Универзитет
уметности у Београду
Универзитет у Новом
Саду
Универзитет у Нишу
Универзитет у
Крагујевцу
Универзитет у
Приштини са
седиштем у Косовској
Митровици
Универзитет "Браћа
Карић"
Универзитет
"Мегатренд"
Европски
универзитет
Универзитет у Новом
Пазару
Универзитет
"Сингидунум"
Универзитет "Унион"

По основу броја
наставника и
сарадника
(5.453)
6
(469)
1
(2.703)
3
(1.449)
2
(800)
1

По основу броја
студената

Укупан број
гласова

(76.755)
16
(2.204)
1
(38.169)
8
(27.247)
6
(18.633)
4

23

1

(745)
1

(10.092)
3

5

1

(171)
1
(102)
1
(72)
1
(150)
1
(143)
1
(112)
1

(5.364)
2
(12.828)
3
(3.867)
1
(1.200)
1
(5.123)
2
(1.923)
1

4

Ректор
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

УКУПНО

3
12
9
6

5
3
3
4
3

80
Члан 21.

Овај статут ступа на снагу даном доношења, а објављује се на сајту
КОНУС-а и у службеним гласилима универзитета – чланова КОНУС-а.
Ступањем на снагу овог статута престаје важење Привременог
статута од 18.октобра 2005. године.
Београд, 26. мај 2006
Број: 74/1

ПРЕДСЕДНИК КОНУС-а
Проф. др Дејан Поповић

