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На основу члана 103. Закона о Универзитету (“Службени гласник
РС“, број 21/02), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
30. септембра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
I
Верификују се мандати следећих чланова Савета Универзитета у
Београду из реда представника факултета и института у саставу Универзитета у Београду, за мандатни период 2004–2006. година:
1. Архитектонски факултет:
др Војислав Кујунџић, редовни професор
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор
2. Биолошки факултет:
др Мирко Цвијан, ванредни професор
др Драгана Цветковић, ванредни професор
3. Географски факултет:
др Љиљана Гавриловић, редовни професор
др Милена Спасовски, редовни професор
4. Грађевински факултет:
др Војо Анђус, редовни професор
др Миодраг Јовановић, редовни професор
5. Дефектолошки факултет:
др Надежда Димић, редовни професор
др Жарко Требјешанин, редовни професор
6. Економски факултет:
др Стеван Деветаковић, редовни професор
др Предраг Јовановић Гавриловић, редовни професор
7. Електротехнички факултет:
др Дејан Раковић, редовни професор
др Душан Микичић, редовни професор
8. Математички факултет:
др Зоран Каделбург, редовни професор
др Милан Божић, ванредни професор
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9. Машински факултет:
др Никола Младеновић, редовни професор
др Милорад Моток, ванредни професор
10. Медицински факултет:
др Владимир Костић, редовни професор
др Тања Јовановић, редовни професор
11. Пољопривредни факултет:
др Милица Петровић, редовни професор
др Саво Вучковић, ванредни професор
12. Правни факултет:
др Коста Чавошки, редовни професор
др Сима Аврамовић, редовни професор
13. Рударско-геолошки факултет:
др Никола Лилић, редовни професор
др Данило Бабич, редовни професор
14. Саобраћајни факултет:
др Смиљан Вукановић, редовни професор
др Милорад Видовић, доцент
15. Стоматолошки факултет:
др Драган Белоица, редовни професор
др Зоран Иванковић, ванредни професор
16. Технички факултет у Бору:
др Недељко Магдалиновић, редовни професор
др Милан Антонијевић, редовни професор
17. Технолошко-металуршки факултет:
др Слободан Шербановић, редовни професор
др Александар Дудуковић, редовни професор
18. Учитељски факултет:
др Вук Милатовић, редовни професор
мр Драгана Богавац, асистент

Година XLII, број 121, 8. децембар 2004.
19. Факултет ветеринарске медицине:
др Тодор Палић, редовни професор
др Слободан Јовановић, редовни професор
20. Факултет за физичку хемију:
др Миљенко Перић, редовни професор
др Вера Дондур, редовни професор
21. Факултет цивилне одбране:
др Драгана Дулић, редовни професор
др Радомир Милашиновић, редовни професор
22. Факултет организационих наука:
др Слободан Дајовић, редовни професор
др Весна Милићевић, редовни професор
23. Факултет политичких наука:
др Мира Лакићевић, редовни професор
др Љубинка Трговчевић-Митровић,
24. Факултет спорта и физичког васпитања
др Марина Ђуракић, редовни професор
др Душан Митић, ванредни професор
25. Фармацеутски факултет:
др Татијана Јовановић, редовни професор
др Весна Матовић, ванредни професор
26. Физички факултет:
др Драгољуб Белић, редовни професор
др Зоран Радовић, ванредни професор
27. Филозофски факултет:
др Милан Ристовић, редовни професор
др Живан Лазовић, ванредни професор
28. Филолошки факултет:
др Петар Буњак, ванредни професор
др Љубомир Поповић, ванредни професор
29. Хемијски факултет:
др Владимир Павловић, редовни професор
др Весна Никетић, ванредни професор
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30. Шумарски факултет:
др Петар Тодоровић, редовни професор
др Станиша Банковић, редовни професор
31. Институт за филозофију и друштвену теорију
др Душан Бошковић, научни сарадник
32. Институт за физику:
др Зоран Поповић, научни саветник
33. Институт за хемију, технологију и металургију:
др Ивана Аљанчић, виши научни сарадник:
34. Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:
др Милена Стевановић, научни саветник
35. Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“:
др Станислава Стошић-Грујичић, научни саветник
II
На основу решења Владе Републике Србије, број 119-6102/2004–7
од 23. септембра 2004. године, констатује се да је проф. др Ђорђу Михајловићу престао мандат у Савету Универзитета у Београду.
(Датум: 1. октобар 2004. год. 02 број:998/1)
П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Боривој Лазић, с. р.
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На основу члана 104. став 1. тачка 10. Закона о Универзитету
(“Службени гласник РС“, број 21/2002) и члана 4. став 1. Пословника о
раду Савета Универзитета (“Гласник Универзитета у Београду“, број
112/2002), Савет Универзитета, на седници одржаној 30. септембра
2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Проф. др Владимир Костић, редовни професор Медицинског факултета, бира се за председника Савета Универзитета у Београду, на
период од две године.
(Датум: 1. октобар 2004. год. 02 број: 1000/1)
П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Боривој Лазић, с. р.
***
На основу члана 111 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/2002), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
За заменика председника Савета Универзитета у Београду бира
се академик Марко Анђелковић, редовни професор Биолошког факултета.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број: 1303/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 103. Закона о Универзитету (“Службени гласник
РС“, број 21/2002), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
На основу одлука Научно-наставног већа Православног богословског факултета од 27. маја и 12. новембра 2004. године, верификује се мандат др Иринеја Буловића, редовног професора и др Максима
Васиљевића, доцента, као чланова Савета Универзитета у Београду из
реда представника Православног богословског факултета, за мандатни
период 2004–2006. година.
(Датум: 17. новембар 2004; 02 број: 1304/1
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу члана 113. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду“, број 114/02) члан 4. мења се, и гласи:
“Универзитет у Београду чине: Архитектонски факултет у Београду, Биолошки факултет у Београду, Географски факултет у Београду, Грађевински факултет у Београду, Дефектолошки факултет у Београду, Економски факултет у Београду, Електротехнички факултет у
Београду, Математички факултет у Београду, Машински факултет у
Београду, Медицински факултет у Београду, Пољопривредни факултет
у Београду – Земуну, Правни факултет у Београду, Православни богословски факултет у Београду, Рударско-геолошки факултет у Београду,
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Саобраћајни факултет у Београду, Стоматолошки факултет у Београду,
Технички факултет у Бору, Технолошко-металуршки факултет у Београду, Учитељски факултет у Београду, Факултет ветеринарске медицине у Београду, Факултет за физичку хемију у Београду, Факултет организационих наука у Београду, Факултет политичких наука у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања у Београду, Факултет цивилне одбране у Београду, Фармацеутски факултет у Београду, Физички факултет у Београду, Филозофски факултет у Београду, Филолошки
факултет у Београду, Хемијски факултет у Београду и Шумарски факултет у Београду.
У саставу Универзитета у Београду је и Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“.
У саставу Универзитета у Београду, сходно одредбама овог статута, су и научни институти који су стекли својство члана Универзитета.“
Члан 2.
После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи: “Факултети из члана
4. овог Статута разврставају се, према областима наука за које су матични, у групације факултета, и то:
– групација биотехничких наука: Пољопривредни факултет и
Шумарски факултет;
– групација друштвених наука: Економски факултет, Правни факултет, Православни богословски факултет, Учитељски факултет, Факултет политичких наука, Факултет цивилне одбране, Филозофски факултет и Филолошки факултет;
– групација медицинских наука: Дефектолошки факултет, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине, Факултет спорта и физичког васпитања и Фармацеутски факултет;
– групација природних наука и математике: Биолошки факултет,
Географски факултет, Математички факултет, Факултет за физичку
хемију, Физички факултет и Хемијски факултет;
– групација техничких наука: Архитектонски факултет, Грађевински факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Рударско-геолошки факултет, Саобраћајни факултет, Технички факултет
у Бору, Технолошко-металуршки факултет и Факултет организационих
наука.“
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Члан 3.
У члану 117. после речи: “две“, додаје се реч: “школске“.
Члан 4.
У члану 120. став 1, после речи: “факултета“, додају се речи: “и
института у саставу Универзитета“.
У истом члану став 2. мења се и гласи: “Већа из става 1. овог члана чине представници факултета одговарајуће групације, из реда редовних професора и представници института у саставу Универзитета,
из реда научних саветника.“
Члан 5.
Ове измене и допуне ступају на снагу даном објављивања у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 22. новембар 2004; 02 број: 1297/1)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОТЕ ГОДИШЊИЦЕ ДОНОШЕЊА
ПРВОГ ЗАКОНА О УНИВЕРЗИТЕТУ
Образује се Организациони одбор за обележавање стоте годишњице доношења првог Закона о универзитету, у саставу:
1. проф. др Дејан Поповић, ректор Универзитета
2. проф. др Александар Липковски, проректор Универзитета
3. проф. др Љубиша Тописировић, проректор Универзитета
4. проф. др Александар Цветановић, проректор Универзитета
5. проф. др Владимир Костић, председник Савета Универзитета
6. проф. др Милан Божић, Математички факултет
7. проф. др Иринеј Буловић, Православни богословски факултет
8. проф. др Мирко Васиљевић, Правни факултет
9. проф. др Ђорђе Вуксановић, Грађевински факултет
10. проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, Факултет организационих
наука
11. проф. др Бранислав Пелевић, Економски факултет
12. проф. др Предраг Пешко, Медицински факултет
13. проф. др Небојша Ралевић, Пољопривредни факултет
14. проф. др Љубинка Трговчевић-Митровић, Факултет политичких
наука
15. проф. др Марица Шупут, Филозофски факултет
16. Миљана Радивојевић, студент проректор
17. Зоран Јовановић, студент, Медицински факултет.
(Датум: 17. новембар 2004; 02 број: 1336/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 113. тачка 7. а у вези са чл. 90. и 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број
114/2002), члана 8. Правилника о додели почасног доктората Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 119/04) и
предлога Већа Универзитета у Београду број 2/25/-642/1-1, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године,
донео је
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ПРОФ. ДР ВЛАДИСЛАВУ ЛУБАШУ (WŁADYSLAV LUBAŚ)
за велики допринос проучавању српског језика, а посебно у
областима топонимије, творбе речи и социолингвистике
О б р а з л о ж е њ е
Филолошки факултет доставио је Универзитету у Београду образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу почасног доктората проф. Владиславу Лубашу. У образложењу иницијативе посебно је истакнут велики допринос проф. Владислава Лубаша
проучавању српског језика, као и велики допринос развоју научних и
културних веза између Пољске и Југославије, а посебно Пољске и Србије. Име проф. Лубаша једно је од најистакнутијих у савременој лингвистичкој славистици. У широком кругу његових интересовања проучавање јужнословенских језика и, нарочито, српског језика има посебно место.
Проф. Владислав Лубаш рођен је 5. јуна 1932. год у Жарнојевцу, у
југоисточној Пољској. Студирао је полонистику на Јагјелонјском Универзитету у Кракову 1952–1956. године, где је потом био асистент. У
међувремену, боравио је у Београду као стипендиста. Ради као лектор
на Универзитету у Љубљани и Београду. Са Универзитетом у Београду
проф. Лубаш је успоставио чврсту и плодну сарадњу. На Београдском
Универзитету специјализирао је у периоду 1962/63 год, а као предавач
на Катедри за славистику Филолошког факултета био је од 1966. до
1969. год. Током три деценије проф. Лубаш учествовао је врло често
својим рефератима на научним састанцима слависта “Вукови дани“,
које организује Међународни славистички центар Филолошког факултета. Уређивачки одбор едиције Студије о Србима објавио је књигу
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проф. Лубаша Студије из српске и јужнословенске ономастике и социолингистике.
Поред богатог и разноврсног опуса од 650 радова, проф. Лубаш је
дао печат и организацији научног и наставног славистичког рада – као
декан Филолошког факултета Шлеског Универзитета, проректор Шлеског Универзитета, управник Катедре за славистику Универзитета у
Ополу, директор Института за пољски језик Пољске академије наука,
руководилац социолингвистичке радионице у Катовцима, члан Комисије за пољско–југословенску научну сарадњу при Министарству за
науку и образовање, организатор многих славистичких пројеката, руководилац при изради многих дисертација, укључујући и израду низа
теза које су писали слависти из Србије; редактор тома Српски језик
(1998) у оквиру едиције Најновија историја словенских језика, члан
Одбора за лингвистику Пољске академије наука, Пољског фонетског
друштва, Пољског лингвистичког друштва, председник Фондације за
потпору шлеске хуманистике; главни уредник часописа Социолингвистика и едиције Prace Naukowe, члан уредништва едиције Studia Lingustica Polono-Jugoslavica, коју издају ПАН и МАНУ и уредништва
или савета часописа “Onomastica“ (Краков), “Linguistica Silesiana“ (Катовице), “Polonica“ (Краков) и “Stylistyka“ (Ополе). Обајављивао је у
више југословенских часописа и периодичних зборника, напр. Научни
састанак слависта у Вукове дане, Јужнословенски филолог, Анали Филолошког факултета, Филолошки преглед, Задужбина, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику и др.
За свој научни рад проф. Лубаш добио је више признања од којих
награду Министарства просвете Републике Пољске, медаљу Комитета
народне просвете, Орден каваљерског крста препорода Пољске и др., а
као учесник научних састанака слависта “Вукови дани“ – и Почасну
плакету Међународног славистичког центра Филолошког факултета
Универзитета у Београду.
(Датум: 22. новембар 2004; 04 број 642/2–С)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

3642

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 113. тачка 7. а у вези са чл. 90. и 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број
114/2002), члана 8. Правилника о додели почасног доктората Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 119/04) и
предлога Већа Универзитета у Београду број 2/25/-642/1-1, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године,
донео је
О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ПРОФЕСОРУ ДР ОКТАВУ ЛЕВЕНСПИЛУ

(OCTAVЕ LEVENSPIEL)
за изузетан допринос у области хемијског инжењерства и кључну
улогу у утемељивању и развоју теорије и пројектовања хемијских
реактора
О б р а з л о ж е њ е
Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету у
Београду образложену иницијативу са одговарајућом документацијом
за доделу почасног доктората проф. др Октаву Левенспилу (Оctave Levenspiel), Emeritus професору Оregon State University, SAD. У образложењу иницијативе посебно је истакнут велики допринос проф. др Октава Левенспила у области хемијског инжењерства, као и у пружању
помоћи нашим студентима и асистентима који су одлазили код њега на
постдипломске студије, такође и професорима који су били гостујући
професори по његовом позиву. Професор Левенспил заслужан је за заједничку сарадњу двају универзитета, укључујући и заједничке пројекте.
Проф. Левенспил (рођен 6. јула 1926. год) један је од оснивача
хемијског инжењерства и у овој области је оставио неизбрисив траг.
Теорија и пројектовање хемијских реактора, први пут је систематизована и добила име према његовој књизи “Chemical Reaction Engineering“ (1962). Књига је преведена на 12 светских језика, и једна је од
најшире коришћених уџбеника у свету у овој области. Код нас је стандардни уџбеник већ више од две деценије. Проф. Левенспил важи за
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професора најоригиналнијег духа и предавача чија се предавања памте
као изузетно занимљива и стимулативна. Држао је бројна предавања
широм света, два предавања одржао је у Београду.
Бројни научни радови проф. Левенспила били су кључни и пионирски за неке области хемијског и реакционарног инжењерства, а два
су нашла место међу славним “Citation Classics“. Бројни данас познати
професори и веома познати истраживачи били су његови студенти, сарадници у истраживањима и сл. Међу њима је и први хемијски инжењер који је боравио у космосу, др Donald Pettit.
Проф. Левенспил има више почасних доктората. Члан је Националне академије инжењера САД (National Academic of Engeineering) и
добитник многобројних награда и признања. Прошле године, на Конгресу AIChE (American institute of Chemical Engineering) додељено му
је највише признање: Награда оснивача AIChE (Founders Award) за инзванредан допринос у области хемијског инжењерства.
(Датум: 22. новембар 2004; 04 број 160/2-С)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду, број 114/2002), Савет Универзитета у Београду, на другој седници, одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ КОМИСИЈА
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2004/2005. И 2005/2006. ГОДИНУ
Члан 1.
Ради праћења и проучавања стања и припремања одлука које доноси Савет, образују се следеће сталне комисије Савета Универзитета:
1. Комисија за имовинска и друга материјално-финансијска питања и инвестиције
2. Комисија за студентски стандард
3. Комисија за задужбине, фондације и фондове
4. Комисија за статутарна питања
Члан 2.
Делокруг комисија је следећи:
1. Комисија за имовинска и друга материјално-финансијска питања и инвестиције
– разматра питања везана за стамбену проблематику на Универзитету;
– прати стање универзитетске имовине и стара се о очувању њене
вредности;
– прати материјално стање Универзитета у целини и стање стандарда запослених и предлаже мере за њихово унапређење;
– предлаже Савету финансијски план, извештај о пословању и годишњи обрачун Универзитета;
– предлаже Савету доношење одлука о инвестиционом улагању и
инвестиционом одржавању објеката Универзитета;
– обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим
актима Универзитета. Комисија има 7 чланова.
2. Комисија за студентски стандард
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– разматра питања из области студентског стандарда и предлаже
Савету одговарајуће мере;
– обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим
актима Универзитета.
Комисија има 7 чланова, од којих 3 из реда студената.
3. Комисија за задужбине, фондације и фондове
– припрема одлуке из домена пословања задужбина, фондација и
фондова;
– разматра годишње извештаје одбора задужбина и фондова и даје Савету мишљење о њима;
– предлаже Савету мере у циљу враћања задужбина Универзитету;
– координира рад одбора задужбина и фондова којима управља
Универзитет;
– обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим
актима Универзитета, задужбина и фондова.
Комисија има 10 чланова.
4. Koмисија за статутарна питања
– припрема текст Статута Универзитета ;
– припрема опште акте из надлежности Савета;
– даје Савету мишљење поводом захтева за тумачење појединих
одредаба Статута Универзитета и других општих аката које доноси Савет;
– обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим
актима Универзитета.
Комисија има 7 чланова.
Члан 3.
Чланове комисије именује Савет, на предлог ректора, водећи рачуна о заступљености свих групација факултета и студената.
У саставу комисије могу бити и лица која нису чланови Савета,
осим представника студената који се именују из реда чланова Савета.
Члан 4.
Комисија бира председника и заменика председника из реда својих чланова.
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Члан 5.

Чланови комисије именују се на две школске године, осим чланова именованих из реда студената које Савет именује на једну школску
годину.
Члан 6.
Секретаре комисија именује ректор из реда запослених у Стручној служби Универзитета.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 8.
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1299/1)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СТАТУТАРНА ПИТАЊА
I
За чланове Комисије за статутарна питања, именују се:
1. проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет
2. проф. др Војо Анђус, Грађевински факултет
3. проф. др Жарко Мијајловић, Математички факултет
4. проф. др Снежана Пантелић-Вујанић, Саобраћајни факултет
5. проф. др Радмило Пешић, Пољопривредни факултет
6. проф. др Цане Тулић, Медицински факултет
7. проф. др Божидар Церовић, Економски факултет.
II
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1299/2)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАДУЖБИНЕ,
ФОНДАЦИЈЕ И ФОНДОВЕ
I
За чланове Комисије за задужбине, фондације и фондове, именују
се:
1.
2.
3.
4.
5.

проф. др Александар Цветановић, проректор Универзитета
Миљана Радивојевић, студент проректор
проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет
проф. др Зоран Иванковић, Стоматолошки факултет
проф. др Александра Крстић-Фурунџић, Архитектонски факултет
6. Мр Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања
7. проф. др Бранислав Пелевић, Економски факултет
8. проф. др Ендре Ромхањи, Технолошко-металуршки факултет
9. проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
10. проф. др Драгор Хибер, Правни факултет.
II
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1299/3)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
I
За чланове Комисије за студентски стандард именују се:
1. проф. др Милутин Достанић, Математички факултет
2. мр Ђорђе Каличанин, асистент Економског факултета
3. проф. др Нада Шербан, Биолошки факултет
4. Миљко Ваљаревић, секретар Правног факултета
5. Бранкица Мајкић, студент Рударско-геолошког факултета
6. Жељко Новаковић, студент Економског факултета
7. Срећко Шекељић, студент Филозофског факултета.
II
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1299/4)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

3650

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ИМОВИНСКА И ДРУГА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКА
ПИТАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
I
За чланове Комисије за имовинска и друга материјалнофинансијска питања и инвестиције именују се:
1. проф. др Тодор Вулић, Пољопривредни факултет
2. проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, Факултет организационих наука
3. проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет
4. проф. др Душанка Милошевић-Опсеница, Хемијски факултет
5. проф. др Милош Недељковић, Машински факултет
6. проф.. др Славица Спасић, Фармацеутски факултет
7. проф. др Светислав Табороши, Правни факултет.
II
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1299/5)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 113. став 1. тачка 12. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Именују се представници Савета Универзитета у Београду у
Управни одбор Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду:
1. др Александра Крстич-Фурунџић, редовни професор Архитектонског факултета
2. др Предраг Јовановић-Гавриловић, редовни професор Економског факултета
3. др Милорад Моток, ванредни професор Машинског факултета
4. др Коста Чавошки, редовни професор Правног факултета
5. др Данило Бабич, редовни професор Рударско-геолошког факултета
6. др Слободан Дајовић, редовни професор Факултета организационих наука
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број 1305/1)

П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. и члана 113. став 1. тачка
12. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет Универзитета, на седници одржаној 30.
септембра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
1. Разрешава се чланства у Управном одбору Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ др Александар Молнар, ванредни професор Филозофског факултета, на лични захтев.
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2. Именује се др Мирко Цвијан, ванредни професор Биолошког
факултета, за члана Управног одбора Универзитетске библиотеке
“Светозар Марковић“.
(Датум: 1. октобар 2004. год. 02 број: 1001/2)
П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Боривој Лазић, с. р.
***
На основу члана 113. став 1. тачка 12. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Савет
Универзитета, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео
је следећу
О Д Л У К У
1. Разрешава се чланства у Управном одбору Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ проф. др Жарко Спасић и проф. др
Мирко Цвијан, на лични захтев.
(Датум: 17. новембар 2004. год. 02 број: 1307/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), а на предлог Одбора задужбина и фондова, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. год., донео је
О Д Л У К У
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И ОДРЕЂИВАЊА
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ И СТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ
КОРИСНИК УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – УНИВЕРЗИТЕТСКЕ
ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин и поступак давања у закуп и одређивање закупнине за пословне просторије и станове чији је корисник
Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондови, а којима управља Савет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Савет
Универзитета), као и случајеви и услови настављања закуподавног односа за одређене категорије закупаца.

II – ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА И СТАНОВА

Члан 2.
Пословне просторије и станови могу се дати у закуп у поступку:
– прикупљања понуда; и
– јавног надметања.
Изузетно од става 1. овог члана, на пословном простору и становима на којима право закупа имају лица која су то право стекла пре
преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетску задужбину или фонд износ закупнине се одређује одлуком Савета, а на основу Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор
на коме је носилац права коришћења Град Београд која се коригује ценом добијеном у поступку јавног оглашавања за пословни или стамбени простор на тој локацији.
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Станови на којима постоји раније стечено право трајног закупа
даваће се у закуп тим лицима под истим условима који су до преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетску задужбину или фонд постојали између закупца и Јавног стамбеног предузећа, у складу са Законом о становању.
Сагласност за закључење уговора о закупу стана из претходног
става, даје Савет Универзитета, на предлог Комисије за задужбине,
фондације и фондове.

1. Поступак прикупљања понуда
Члан 3.
Поступак прикупљања понуда за упражњени пословни простор и
станове покреће се одлуком Савета Универзитета у Београду (у даљем
тексту: Савет Универзитета), на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке из става 1. објављује се оглас о расписаном конкурсу у једном од дневних листова.

Члан 4.
Оглас треба да садржи:
1. податак о пословном простору или стану који се даје у
закуп (адресуа, површину са структуром пословног простора и
др.),
2.

почетни износ закупнине,

3.

делатност која се може обављати у пословном простору,

4.

време на које се пословни простор или стан даје у закуп,

5.

рок за достављање понуда,

6.

шта понуда мора да садржи да би била уредна и потпуна,

7.

назначење лица која имају право учешћа,

8. назначење да на затвореној коверти понуђач напише:
“понуда за пословни простор – не отварај“,
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начин саопштавања о избору закупца,

10. адресу Стручне службе Универзитета (у даљем тексту:
Стручна служба) на коју се упућује понуда.
Члан 5.
Понуда треба да садржи следеће елементе да би била уредна и
потпуна:
– све податке о подносиоцу понуде (тачан назив, односно име и
презиме за физичко лице, седиште, односно адресу стана и др.),
– делатност коју понуђач у пословном простору жели да обавља,
а која квалитетом производа и услуга одговара карактеру подручја или
амбијенталне целине,
– висину закупнине по m2 месечно,
– изјаву о спремности улагања личних средстава или средстава
Предузећа у адаптацију и опремање пословног простора или стана,
– понуду гаранције за обезбеђење намирења потраживања због
могуће штете у пословном простору или стану.
Понуда може да садржи и изјаву о спремности преузимања неизмиреног дуга из претходног закуподавног односа.

Члан 6.
Понуде се могу доставити:
– непосредно у просторијама Стручне службе, Студентски
трг бр. 1,
– препорученом пошиљком преко поште.
Уколико је понуда предата непосредно, лицу које је донело, издаје се потврда која садржи број деловодног протокола под којим је понуда заведена, датум и време предаје.
Уколико је понуда стигла препорученом пошиљком, у деловодни
протокол се уписује датум, време пријема и број препоручене пошиљке.
Пријаве предате на други начин сматраће се неуреднима.
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Стручна служба је дужна да води деловодни протокол у који се
уносе следећи подаци: редни број понуде, датум и време приспећа,
број препоручене пошиљке као и друге напомене важне за приспелу
понуду.
Ако је понуда стигла у отвореном коверту, Стручна служба је дужна да то констатује.
Благовременом понудом се сматра она која је до рока оглашеног у
огласу примљена у Стручну службу, или предата пошти као препоручена пошиљка. Остале понуде су неблаговремене.
Члан 7.
Ради спровођења поступка прикупљања понуда, Савет Универзитета формира Комисију коју чине председник и два члана.
Председник и чланови Комисије, као и њихови брачни другови,
родитељи и деца ако живе у заједничком домаћинству, не могу да учествују у поступку подношења понуде
Члан 8.
Комисија из члана 7. ове одлуке ће отворити понуде најраније
осмог дана од истека рока за њихово подношење.
Комисија води поступак отварања понуде.
Пре отварања понуда Комисија констатује, на основу приспелих
понуда и увида у деловодни протокол, број приспелих понуда.
Отворене понуде појединачно се разматрају и утврђено стање се
констатује и уноси у записник који се води у току целог поступка отварања понуда, те се на основу података и доказа уз понуду утврђује најповољнији понуђач.
Члан 9.
По утврђивању најповољнијег понуђача, Комисија из члана 7. доставља Савету Универзитета записник са предлогом одлуке.
Савет Универзитета доноси коначну одлуку о избору непосредног
корисника пословног простора уз претходно прибављено мишљење
Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор Универзитета склопиће уговор о закупу.
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Члан 10.
Критеријуми којима се Комисија руководи приликом предлагања
најповољнијег понуђача и Савет Универзитета, приликом доношења
одлуке, јесу следећи:
– висина понуђене закупнине,
– делатност понуђача
– могућност–спремност улагања сопствених средстава понуђача
у адаптацију и опремање пословног простора или стана, односно спремност преузимања дуга из претходног закуподавног
односа,
– бонитет понуђача.
Поред критеријума из претходног става, од утицаја на избор најповољнијег понуђача јесте и то да је подносилац понуде у фактичком
поседу пословне просторије, или је правни следбеник претходног закупца.
Комисија, у сваком конкретном случају, цени који од наведених
критеријума ће узети као опредељујући приликом предлагања најповољнијег понуђача.
Члан 11.
Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и понуде које не садрже све предвиђене податке или су
подаци дати супротно објављеним условима, неће се узимати у обзир.
2. Поступак јавног надметања
Члан 12.
Јавно надметање расписује Савет Универзитета, на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове, путем огласа у једном од
дневних листова.
Члан 13.
Оглас треба да садржи све податке из члана 4. Одлуке и друге податке које утврди Савет Универзитета.
Члан 14.
На јавном надметању могу да учествују лица која се на начин
утврђен чланом 6. Одлуке писмено пријаве до дана утврђеног огласом.
Пријава мора да садржи све податке који се огласом траже.
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Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава не могу учествовати на јавном надметању.
Члан 15.
Јавно надметање ће се одржати и када му приступи само један
учесник под условом да прихвати почетни износ закупнине.
Уколико јавном надметању не приступи ниједан учесник или јавно надметање не успе, поступак надметања ће се поновити, а одлуку о
томе доноси Савет Универзитета.
Члан 16.
Поступак јавног надметања спроводи Комисија из члана 7. Одлуке, која у току целог поступка води записник који по окончању поступка потписују председник и чланови Комисије.
Члан 17.
По окончању поступка јавног надметања Комисија разматра све
понуде, и предлог одлуке о најповољнијем учеснику јавног надметања
одмах доставља Савету Универзитета.
Савет Универзитета доноси коначну одлуку о избору непосредног
корисника пословног простора, уз претходно прибављено мишљење
Комисије за задужбине, фондације и фондове.
На основу одлуке Савета Универзитета из става 2. овога члана
ректор Универзитета ће склопити уговор о закупу.
Члан 18.
У поступку јавног надметања приоритет за добијање пословног
простора у закуп стиче учесник поступка који понуди највиши износ
закупнине.
Правило из претходног става примењиваће се и код станова у којима нема лица са раније стеченим правом закупа на неодређено време.
Члан 19.
Одлуку о давању у закуп, начину давања и расписивању огласа
доноси Савет Универзитета, а на предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове.
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III – НАСТАВАК ЗАКУПНОГ ОДНОСА
Члан 20.
Сви закупци пословног простора који су са Јавним предузећем за
пословни простор склопили уговор о закупу пре преношења права коришћења на Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и
фондове, а тај уговор није истекао, могу да наставе коришћење пословног простора под условима из ове Одлуке, а износ закупнине одређује Савет Универзитета, на основу Одлуке о утврђивању закупнина
за пословни простор на коме је носилац права
коришћења град Београд која се коригује ценом добијеном у поступку
јавног оглашавања за пословни или стамбени простор на тој локацији.
Закупци станова који су то право стекли пре преношења права
коришћења станова на Универзитет у Београду – универзитетске задужбине и фондове, односно њихови чланови домаћинства, имају право
да наставе коришћењем стана под условима из Закона о становању.

IV – ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ

Члан 21.
Почетна висина закупнине за пословни простор и станове који се
издају у поступку прикупљања понуда, односно јавног надметања,
утврђује се на основу Одлуке о утврђивању закупнина за пословни
простор на коме је носилац права коришћења Град Београд, која се
може кориговати ценом добијеном у поступку јавног оглашавања за
пословни или стамбени простор на тој локацији.
Месечна закупнина може се мењати у случајевима када је инфлација изнад 10% годишње.

Члан 22.
Закупнина за пословни подрумски простор обрачунава се у износу од 50% од припадајуће закупнине за пословни простор.
Закупнина за галерије чија висина не прелази 2 м износи 50% од
утврђене цене m2 пословног простора, а у случају да је висина изнад 2
м износи 75% од цене m2 пословног простора.
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Члан 23.

Понуђач који коначном одлуком Савета Универзитета буде одређен за корисника пословне просторије, односно стана, у поступку прикупљања понуда, односно јавног надметања, дужан је да пре закључења уговора о закупу уплати двоструки износ понуђене месечне закупнине.
Члан 24.
Савет Универзитета може, на захтев закупца, умањити износ закупнине или ослободити закупца плаћања закупнине за одређени временски период у случајевима када закупац, на основу сагласности закуподавца, односно надлежног државног органа, врши адаптацију и
реконструкцију пословног простора или стана сопственим средствима,
уз подношење потребне документације.
Члан 25.
Приликом утврђивања новог износа закупнине за коришћење пословног простора или стана не закључује се анекс уговора о закупу, већ
ће закуподавац обавестити закупца о новој цени закупа у складу са
овом Одлуком.
Члан 26.
Закупнина се, по правилу, плаћа од првог до петог дана у месецу
унапред, односно у року назначеном у фактури.
Закупнина се плаћа уплатом на рачун задужбине или фонда.
Члан 27.
У случају неблаговременог плаћања закупнине од стране закупца,
закуподавац ће обрачунавати затезну камату у складу са важећим законским прописима.
Члан 28.
У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора или стана (грејање, струја, вода, доприноси
за грађевинско земљиште и др.), те их у целини сноси закупац.
Члан 29.
Закупац је у обавези да плати и порез на промет услуга према важећим законским прописима.
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V – ОТКАЗ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 30.
Одлуку о отказу уговора о закупу доноси Савет Универзитета, на
предлог Комисије за задужбине, фондације и фондове.
Одлука из претходног става доноси се ако:
1) закупац не плати заосталу закупнину и обрачунату камату ни у
року од 15 дана пошто га је закуподавац позвао на плаћање, а позивом
на плаћање сматра се достава рачуна – опомене;
2) закупац промени намену пословног простора без писмене сагласности Савета Универзитета;
3) закупац изда пословни простор у франшизинг или пазакуп;
4) закупац врши било какве преправке или адаптацију, као и инвестиционо одржавање, без писмене сагласности Савета Универзитета;
5) закупац употребљава пословну просторију за делатност која
није утврђена уговором или запушта њено одржавање, тако да постоји
опасност штете за задужбину или фонд;
6) закупац не врши редовно текуће одржавање: фасаде, столарије,
лимарије, инсталације водовода и канализације и електроинсталација;
7) закупац не одржава и редовно чисти олуке, прилаз и тротоар уз
пословни простор;
8) закупац не предузима мере противпожарне заштите;
9) закупац не плаћа редовно осигурање за пословни простор;
10) закупац не истакне знак и логотип задужбине или фонда на
улазу у пословни простор;
11) закупац не подмири трошкове комуналних и јавних предузећа
који оптерећују пословни простор, трошкове за коришћење грађевинског земљишта и пореза на закуп пословног простора и др. према достављеним рачунима комуналних и других организација, односно на
основу решења надлежног органа управе јавних прихода, као и трошкове заједничких делова зграде у којој се налази пословни простор, у
року од три месеца узастопно;
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12) закупац пословне просторије користи на начин којим узнемирава друге кориснике пословног простора или станаре у истој, или суседним зградама (бука, дим и сл.);
13) надлежни орган донесе решење о рушењу зграде у којој се налази пословни простор;
14) закупац не користи пословни простор дуже од 60 дана, без
писмене сагласности Савета Универзитета.
Уговор о закупу пословног простора свака уговорна страна може
отказати, независно од разлога из претходног става.
Отказни рок износи 30 дана од дана пријема отказа.
На одлуку Савета Универзитета о отказу уговора о закупу затражиће се сагласност Републичке дирекције за имовину, сходно одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије.

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
На одлуку из члана 9. став 2. и члана 17. став 2. Савет Универзитета ће затражити сагласност Републичке дирекције за имовину РС,
сходно чл. 8 и 8а. Закона о средствима у својини Републике Србије.
По добијању сагласности из става 1. овог члана, ректор Универзитета ће закључити уговор о закупу пословног, односно стамбеног
простора.
Члан 32.
Измене и допуне ове одлуке врше се на начин и у поступку предвиђеним за њено доношење.

Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину
и поступку давања у закуп и одређивања закупнине за пословне просторије и станове чији су носиоци права коришћења задужбине и фондови којима управља Задужбински савет Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 111/2002).
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Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број 1293/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
На основу чл. 113 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 114/2002), Савет Универзитета у Београду на седници одржаној 17. новембра 2004. год., донео је
О Д Л У К У
Овлашћује се ректор проф. др Дејан Поповић да представља и заступа задужбине и фондове којима управља Универзитет у Београду и
да у њихово име закључује уговоре.
О б р а з л о ж е њ е
Статутима задужбина и правилима фондова којима управља Универзитет у Београду предвиђено је да задужбину, односно фонд представља и заступа лице које одреди Савет Универзитета, па је одлучено
као у диспозитиву ове одлуке.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број 1292/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

3664

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 113. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), а на предлог Одбора задужбина и фондова, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
1. Закупнина за пословне просторије у зградама универзитетских
задужбина и фондова повећава се за 20 процената.
2. О промени цене закупнине обавестиће се закупци пословних
просторија без закључења анекса уговора.
3. Закупац плаћа нову закупнину од момента достављања обавештења о повећању цене закупнине пословних просторија.

О б р а з л о ж е њ е
Уговорима о закупу пословних просторија које су као закуподавци закључиле задужбине и фондови којима управља Универзитет у Београду, предвиђено је да је закупац сагласан са сваком наредном променом закупнине, без закључења посебног анекса уговора, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број 1301/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
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На основу чл. 113 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/2002), члана 8. Закона о средствима
у својини Републике Србије (“Службени гласник РС“, бр. 53/95, 54/96,
32/97 и 44/99) и члана 2. Закона о промету непокретности (“Службени
гласник РС“, бр. 42/98) Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.11.2004. год., донео је
О Д Л У К У
1. Прихвата се пренос права коришћења са општине Стари град
на Универзитет у Београду, на пословним просторијама у згради у ул.
Балканска бр. 4 у Београду, без накнаде, у периоду од 5 година, по Закључку Извршног одбора Скупштине општине Стари град I-01, број
06-58/2004 од 30. септембра 2004. године, на којима право државне
својине има Република Србија, и то:
– на првом и другом спрату у површини од 779 m2,
– на другом спрату у површини од 68 m2 и
– на трећем и четвртом спрату у површини од 323 m2.
2. Даје се на коришћење Савезу студената Београда, на време од 5
година, без накнаде, пословни простор на трећем и четвртом спрату,
површине 323 m2.
3. Даје се на коришћење Здравствено–потпорном удружењу студената Београда, на време од 5 година, без накнаде, пословни простор
на првом спрату, површине 34,15 m2.
4. Даје се на коришћење АКУД Универзитета у Београду “Бранко
Крсмановић“, на време од 5 година, без накнаде, пословни простор на
првом и другом спрату, површине 779 m2.
5. Даје се на коришћење Универзитетском спортском савезу Београда, на време од 5 година, без накнаде, пословни простор на првом
спрату, површине од 33,85 m2.
6. Ближи услови преноса права коришћења на пословним просторијама из тачке 1. овог решења, регулисаће се уговором, који ће у име
Универзитета у Београду потписати ректор Универзитета у Београду
по претходно прибављеној сагласности Дирекције за имовину Републике Србије, у складу са чланом 8. Закона о средствима у својини Републике Србије.
Ближи услови давања на коришћење пословних просторија Савезу студената Београда, Здравствено–потпорном удружењу студената
Београда, АКУД Универзитета у Београду “Бранко Крсмановић“ и
Универзитетском спортском савезу Београда такође ће се регулисати
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уговором по претходно прибављеној сагласности Дирекције за имовину Републике Србије.
7. Давањем на коришћење пословних просторија Савезу студената Београда, Здравствено потпорном удружењу студената Београда,
АКУД Универзитета у Београду “Бранко Крсмановић“ и Универзитетском спортском савезу Београда, оне се не могу уписати у Катастар
непокретности.
8. О извршењу овог решења стараће се Стручна служба Универзитета.
О б р а з л о ж е њ е
СО Стари град је решењем бр. 360-107/92 од 12. маја 1992. године
пренела право управљања и коришћења пословних просторија наведеним у тачки 1 диспозитива решења на временски период од 10 година.
Између Општине и Универзитета закључен је уговор којим су регулисани међусобни односи. Предметне просторије Универзитет је уступио
без надокнаде на коришћење студентским организацијама, за потребе
њихове делатности, и то: Савезу студената Београда, Здравствено–
потпорном удружењу студената Београда, АКУД Универзитета у Београду “Бранко Крсмановић“ и Универзитетском спортском савезу Београда. Пошто су студенстким организацијама потребне предметне пословне просторије, Универзитет се обратио Извршном одбору СО Стари град са захтевом за обнову статуса права коришћења, без накнаде,
просторија у ул. Балканска бр. 4 у Београду.
Извршни одбор Скупштине општине Стари град је дана 30. септембра 2004. год., донео Закључак I-01, број 06-58/2004 којим се Универзитет у Београду одређује за корисника пословних просторија у
згради у ул. Балканска бр. 4 у Београду, и то: на првом и другом спрату
у површини од 779 m2, на другом спрату у површини од 68 m2 и на
трећем и четвртом спрату у површини од 323 m2, на којима право државне својине има Република Србија. Истовремено, Извршни одбор је
одлучио да Универзитет предметни пословни простор, уз сагласност
општине, може дати на коришћење удружењима и организацијама чији
је оснивач, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број: 1298/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.

Година XLII, број 121, 8. децембар 2004.

3667

На основу чл. 113 Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 114/2002), а на предлог Комисије за
спровођење поступка отварања понуда за давање у закуп пословног
простора бр. 109/5. од 3. новембра 2004.године, Савет Универзитета на
седници одржаној 17. новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
1. Одређује се Предузеће Дизајн, технологија и развој Амерички
плакар д.о.о. са седиштем у Београду, за закупца на неодређено време
пословних просторија површине 152 m2 у Београду у ул. Теразије бр.
39 које се налазе на првом спрату зграде, постојеће на кат. парцели бр.
132, уписане у ЗКУЛ бр. 312 КОБ 5, по цени од 1.125,00 динара по m2
без пореза на промет, ради обављања регистованих делатности (изложбено-продајни салон).
2. Уговор о закупу пословног простора из тачке 1 ове одлуке закључиће ректор Универзитета, по прибављању сагласности на ову одлуку од стране Републичке дирекције за имовину.
3. Задужује се Стручна служба Универзитета да се стара о извршењу ове Одлуке.
О б р а з л о ж е њ е
Универзитет у Београду је расписао оглас за издавање у закуп пословних просторија површине 152 m2 у Београду у ул. Теразије бр. 39
које се налазе на првом спрату зграде Фонда Милана Стевановића–
Смедеревца и супруге Даринке, постојеће на кат. парцели бр. 132, уписане у ЗКУЛ бр. 312 КОБ 5.
Оглас ради давања у закуп објављен је у дневном листу “Политика“ дана 1. октобра 2004. године.
По протеку рока за подношење понуда и по спроведеном поступку отварања понуда Комисија за спровођење поступка отварања понуда за давање у закуп пословног простора је констатовала да су се на
оглас јавили школа страних језика MOQUT и Предузеће Амерички
плакар д.о.о.
Комисија је утврдила да је најповољнији понуђач Предузеће Дизајн, Технологија и Развој – Амерички плакар д. о. о. са понудом за-
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купнине у висини од 1.125,00 динара по m2 без пореза на промет, за
разлику од другог пријављеног који је понудио 1.200 еур-а у динарској
противвредности са урачунатим порезом на промет. Из тих разлога
Комисија је предложила да закупац буде Предузеће Амерички плакар
д.о.о. као најповољнији понуђач.
Савет Универзитета, ценећи чињенице које су битне за одлучивање, сматра да Предузеће Дизајн, Технологија и развој Амерички плакар д.о.о. са седиштем у Београду улица Салвадора Аљендеа 18, као
најповољнијег понуђача, треба одредити за закупца предметних пословних просторија, па је одлучено као у диспозитиву.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број 1300/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с. р.
***
Сходно Закону о универзитету (“Службени гласник РС“, број
21/02), Веће Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. октобра 2004. године, донело је
О Д Л У К У
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА СЛЕДЕЋИХ ЧЛАНОВА ВЕЋА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД
2004–2006. ГОДИНA
Архитектонски факултет:
проф. др Михаило Тимотијевић, декан
проф. др Миодраг Несторовић, члан
Биолошки факултет:
проф. др Мирко Цвијан, декан
проф. др Марко Анђелковић, члан
Географски факултет:
проф. др Србољуб Стаменковић, декан
проф. др Милутин Љешевић, члан
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Грађевински факултет:
проф. др Ђорђе Вуксановић, декан
проф. др Душан Најдановић, члан
Дефектолошки факултет:
проф. др Добривоје Радовановић, декан
проф. др Славица Голубовић, члан
Економски факултет:
проф. др Бранислав Пелевић, декан
Електротехнички факултет:
проф. др Бранко Ковачевић, декан
проф. др Бранко Колунџија, члан
Математички факултет:
проф. др Владимир Јанковић, в. д. декана
проф. др Синиша Врећица, члан
Медицински факултет:
проф. др Богдан Ђуричић, декан
проф. др Весна Бошњак Петровић, члан
Машински факултет:
проф. др Милош Недељковић, декан
проф. др Мирослав Бенишек, члан
Пољопривредни факултет:
проф. др Небојша Ралевић, декан
Правни факултет:
проф. др Мирко Васиљевић, декан
проф. др Драган Митровић, члан
Православни богословски факултет:
проф. др Владан Перишић, декан
проф. др Драган Милин, члан
Рударско-геолошки факултет:
проф. др Михаило Миливојевић, декан
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Саобраћајни факултет:
проф. др Момчило Миљуш, декан
Стоматолошки факултет:
проф. др Војислав Лековић, декан
проф. др Даринка Станишић-Синобад, члан
Технички факултет: у Бору
проф. др Звонимир Станковић, декан
проф. др Мирјана Рајчић-Вујасиновић, члан
Технолошко-металуршки факултет:
проф. др Братислав Јовановић, декан
проф. др
Учитељски факултет:
проф. др Александар Јовановић, декан
проф. др Вељко Банђур, члан
Факултет ветеринарске медицине:
проф. др Велибор Стојић, декан
проф. др Душан Гледић, члан
Факултет за физичку хемију
проф. др Славко Ментус, декан
проф. др Вера Дондур, члан
Факултет организационих наука:
проф. др Милан Мартић, декан
проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, члан
Факултет политичких наука:
проф. др Милан Подунавац, декан
Факултет спорта и физичког васпитања
проф. др Срећко Јовановић, декан
проф. др Милош Кукољ, члан
Факултет цивилне одбране:
проф. др Владимир Цветковић, декан
проф. др Драгана Дулић, члан
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Фармацеутски факултет:
проф. др Славица Спасић, члан
Физички факултет:
проф. др Снежана Дрндаревић
Филозофски факултет:
проф. др Марица Шупут, декан
проф. др Сретен Вујовић, члан
Филолошки факултет:
проф. др Ратко Нешковић, декан
проф. др Предраг Пипер, члан
Хемијски факултет:
проф. др Софија Совиљ, декан
Шумарски факултет:
проф. др Ратко Кадовић, декан
проф. др Борислав Шошкић, члан
Институт за филозофију и друштвену теорију:
Др Стјепан Гредељ, директор
Институт за физику:
Др Драган Поповић, директор
Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ):
др Милан Дабовић, директор
Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“
др Миодраг Петровић, директор
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство:
др Бранка Васиљевић, директор
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Ректор
проф. др Дејан Поповић
Проректори:
проф. др Александар Липковски
проф. др Љубиша Тописировић
проф. др Александар Цветановић
Обављена је верификација 63 члана Већа.
(Датум: 14. октобар 2004. год. 06 број 2/01)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 118. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/02), Веће Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2004. године, донело је
П О С Л О В Н И К
ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником се уређује рад Већа Универзитета и права и
дужности његових чланова.
Члан 2.
Одредбе овог пословника примењују се на чланове Већа Универзитета, као и на лица која су позвана да учествују у раду седнице Већа
Универзитета.
II – КОНСТИТУИСАЊЕ ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 3.
Веће Универзитета чине декани факултета и директори института
у саставу Универзитета и по један редовни професор сваког факултета
у саставу Универзитета.
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Ректор и проректори су чланови Већа Универзитета, по функцији.
Члан 4.
На конститутивној седници Већа Универзитета верификују се
мандати његових чланова за текући мандатни период.
Састав Већа Универзитета објављује се у “Гласнику Универзитета у Београду“.
III – ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 5.
Председник Већа Универзитета је ректор.
Члан 6.
Председник Већа Универзитета:
1. организује и сазива седнице Већа,
2. руководи седницама Већа,
3. потписује акте које доноси Веће,
4. обавља и друге послове утврђене општи актима Универзитета и овим пословником.
У случају одсутности председника Већа Универзитета, седницу
може сазвати и њоме руководити проректор кога ректор овласти.
IV – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 7.
Члан Већа Универзитета је дужан да учествује у раду Већа.
Ако члан Већа одсуствује са седнице Већа више од три пута у току једне школске године без правдања одсуства, Веће ће на ту околност упозорити факултет о чијем представнику је реч.
Члан 8.
Поред чланова Већа Универзитета, у раду Већа учествују и генерални секретар, студент проректор, као и студенти продекани представници групација факултета, без права одлучивања.
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Председник Већа Универзитета може позвати и друга лица да
учествују у раду Већа Универзитета, без права одлучивања.
Члан 9.
Члан Већа Универзитета има право да тражи обавештења и објашњења од председника Већа, проректора и генералног секретара, о питањима која су на дневном реду седнице Већа Универзитета.
V – ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 10.
Седницу Већа Универзитета сазива председник Већа, на сопствену иницијативу, иницијативу председника Савета Универзитета или на
предлог неког од чланова Универзитета.
Када се седница Већа Универзитета не сазива на иницијативу
председника Већа, овлашћени представник предлагача, истовремено са
предложеним питањима о којима се жели расправа на седници, подноси и одговарајуће образложење.
Члан 11.
Седницу Већа Универзитета припрема председник, у сарадњи са
проректорима и генералним секретаром.
Председник Већа Универзитета предлаже дневни ред за седницу
Већа.
Члан 12.
Позив за седницу Већа Универзитета садржи: датум, место и
време одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Уз позив за седницу Већа Универзитета доставља се одговарајући
материјал и записник претходне седнице.
Члан 13.
Седница Већа Универзитета се сазива седам дана пре њеног одржавања.
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Председник Већа може сазвати седницу Већа и у року краћем од
рока утврђеног у ставу 1. овог члана, ако процени да би одлагање разматрања одређеног питања у редовном року за заказивање седнице,
могло проузроковати штетне последице.
VI – ОДРЖАВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 14.
Веће Универзитета ради и одлучује на седници којој присуствује
већина укупног броја његових чланова.
Члан 15.
Председник Већа Универзитета отвара седницу и утврђује да ли
постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање.
По утврђивању кворума, председник приступа утврђивању дневног реда.
Члан 16.
Члан Већа Универзитета може предложити Већу разматрање и
одлучивање о питању које није предложено дневним редом.
Веће Универзитета се изјашњава о томе да ли предложена тачка
улази у дневни ред.
Члан 17.
По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника
претходне седнице Већа Универзитета.
Члан Већа Универзитета има право да стави примедбе на записник претходне седнице.
О основаности примедбе на записник одлучује Веће Универзитета, јавним изјашњавањем.
Усвојени записник потписује председник Већа Универзитета и
лице које је водило записник.
Члан 18.
Разматрање и одлучивање на седници Већа Универзитета обавља
се по тачкама усвојеног дневног реда.
Претрес се отвара по свакој тачки дневног реда.
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По завршеном претресу, председник Већа Универзитета ставља
предлог одлуке, односно другог акта Већа, на одлучивање.
Члан 19.
Веће Универзитета доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова, јавним гласањем, изузев, ако Статутом или другим општим актом Универзитета није предвиђено тајно гласање.
На предлог члана Већа Универзитета, Веће може одлучити да се
гласање обавља прозивком.
О питањима процедуралне природе Веће Универзитета одлучује
већином гласова присутних чланова Већа.
VII – ЗАПИСНИК О РАДУ ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 20.
О току седнице Већа Универзитета води се записник.
Записник садржи: редни број седнице, датум, место и време њеног одржавања, дневни ред, имена присутних чланова, имена одсутних
и оних чланова који су оправдали своје одсуство, имена лица која су
позвана да учествују у раду, питања која су разматрана на седници, као
и закључке о свакој тачки дневног реда.
Члан 21.
Усвојени записници седница Већа Универзитета, са целокупном
документацијом и магнетоскопском траком, трајно се чувају у архиви
Универзитета.
VIII – АКТИ ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 22.
Веће Универзитета доноси: пословник, правилнике и одлуке.
Веће Универзитета може, по појединим питањима која су на
дневном реду, доносити закључке и препоруке.
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Акти из става 1. овог члана објављују се у “Гласнику Универзитета у Београду“.
IX – ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
Члан 23.
Стручне послове за потребе Већа Универзитета обавља Стручна
служба Универзитета.
Веће Универзитета има секретара кога именује ректор, из реда
запослених у Стручној служби.
X – ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 24.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник
о раду Већа Универзитета (“Гласник Универзитета у Београду“, број
100/1998).
Овај пословник ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 15. новембра 2004. 02 број: 1261/1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 120. став 3. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002), Веће Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2004. године, донело је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА ГРУПАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о већима групација Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, бр. 115/02 и 117/03), после члана
6. додаје се члан 6-а. који гласи:
“Уколико члан Универзитета који није у саставу групације матичне за одређено питање из члана 6. овог правилника, има примедбе
на предлог групације може их доставити Већу Универзитета, најкасније дан пре одржавања седнице Већа на којој се то питање разматра.
Предлог се доставља у писаном облику.
Председник Већа Универзитета образује међугрупацијску комисију коју чине декани факултета, односно директори института који су
доставили примедбе, председници већа групација у чијој је надлежности спорно питање и ресорни проректор.
Комисија утврђује предлог Већу универзитета за решавање спорног питања за наредну седницу.
Комисија доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.“
Члан 2.
Члан 8. се брише.
Члан 3.
Ове измене и допуне ступају на снагу даном доношења.
(Датум: 15. новембар 2004. год. 02 број 1262)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 119. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 114/2002), Веће Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2004. године, донело је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА ЗА НОСТРФКЦИЈУ
ДИПЛОМА, ОДНОСНО УТВРЂИВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОСТИ
СТРАНИХ ШКОЛСКИХ ЈАВНИХ ИСПРАВА СТЕЧЕНИХ У
ИНСТРАНСТВУ
Члан 1.
Образује се Комисија Универзитета за нострификацију диплома,
односно утврђивање еквивалентности страних школских јавних исправа стечених у иностранству ( у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисију чини по један представник сваке групације факултета
кога одређује веће групације и проректор кога овласти ректор.
Члан 3.
Председник Комисије је проректор.
Члан 4.
Комисија разматра захтев за нострификацију дипломе, односно
еквиваленцију стране школске јавне исправе и оцењује да ли за постојећу област, односно дисциплину постоји одговарајући факултет у Републици.
Уколико се утврди да такав факултет не постоји у Републици,
Комисија именује референте из реда наставника универзитета из области, односно дисциплине из које је предмет нострификације.
Члан 5.
По прибављеном стручном мишљењу референата, Комисија подноси предлог за нострификацију дипломе, односно еквиваленцију
стране школске јавне исправе Већу Универзитета на одлучивање.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 10. новембар 02 бр.1263/1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002) и предлога Већа
групације друштвених наука од 14. септембра 2004. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. октобра 2004. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на нове смерове магистарских студија – Савремена политичка теорија, Европске студије, Јавна политика и управљање, и измене и допуне Наставног плана магистарских студија – Теорија културе, Политичка социологија, Савремени социјални рад, Савремена социјална политика, Факултета политичких наука Универзитета у Београду, које је донело Наставно-научно веће Факултета под
бројем 05-1463/2.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. октобар 2004. год., 06 бр. 2/01-3)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога Већа
групације медицинских наука од 24.09.2004. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. октобра 2004. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на измене и допуне Наставног плана основних студија Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, које
је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 22. јуна 2004.
године, под бројем 1117/2.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. октобар 2004. год., 06 бр. 2/01-2)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/2002) и предлога Већа
групације друштвених наука од 14. септембра 2004. године, Веће Универзитета на седници одржаној 13. октобра 2004. године, донело је
О Д Л У К У
1. Даје се сагласност на измене Наставног плана основних студија
Учитељског факултета Универзитета у Београду, које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 30.06.2004. године, под
бројем 908.
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. октобар 2004. год., 06 бр. 2/01-1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

***
У складу са Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 114/2002) и на основу одлука наставнонаучних већа факултета Универзитета
У Т В Р Ђ У Ј Е М
САСТАВ ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

проф. др Драган Караџић, Шумарски факултет,
проф. др Милан Нешић, Шумарски факултет,
проф. др Градимир Данон, Шумарски факултет,
проф. др Радомир Коњевић, Биолошки факултет,
проф. др Златко Скалицки, Пољопривредни факултет,
проф. др Петар Вукша, Пољопривредни факултет
проф. др Милован Величковић, Пољопривредни факултет.
(Датум: 1. новембар 2004. год., 06 бр. 406)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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У складу са Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 114/2002) и на основу одлука наставнонаучних већа факултета Универзитета
У Т В Р Ђ У Ј Е М
САСТАВ ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

проф. др Владимир Цветковић, Факултет цивилне одбране,
проф. др Миле Савић, Учитељски факултет,
проф. др Љубомир Коцић, Филозофски факултет,
проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет,
проф. др Весна Половина, Филолошки факултет,
проф. др Вукашин Павловић, Факултет политичких наука,
проф. др Будимир Кошутић, Правни факултет.
(Датум: 1. новембар 2004. год., 06 бр. 122)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

***
У складу са Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 114/2002) и на основу одлука наставнонаучних већа факултета Универзитета
У Т В Р Ђ У Ј Е М
САСТАВ ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. проф. др Јарославa Радојевић, Факултет спорта и физичког васпитања,
2. проф. др Марко Вуловић, Стоматолошки факултет,
3. проф. др Миодраг Лазаревић, Факултет ветеринарске медицине,
4. проф. др Тања Јовановић, Медицински факултет,
5. проф. др Драган Мицић, Медицински факултет,
6. проф. др Властимир Миладиновић, Дефектолошки факултет,
7. проф. др Босиљка Плећаш Соларовић, Фармацеутски факултет.
(Датум: 1. новембар 2004. год., 06 бр. 112)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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У складу са Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 114/2002) и на основу одлука наставнонаучних већа факултета Универзитета
У Т В Р Ђ У Ј Е М
САСТАВ ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКА И
МАТЕМАТИКЕ
1.
2.
3.
4.
5.

проф. др Милутин Љешевић, Географски факултет,
проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет,
проф. др Небојша Лажетић, Математички факултет,
проф. др Милан Кнежевић, Физички факултет,
проф. др Миљенко Перић, Факултет за физичку хемију
(Датум: 1. новембар 2004. год., 06 бр. 111)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.

***
У складу са Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 114/2002) и на основу одлука наставнонаучних већа факултета Универзитета
У Т В Р Ђ У Ј Е М
САСТАВ ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

проф. др Звонимир Станковић, Технички факултет у Бору
проф. Ђорђе Вуксановић, Грађевински факултет,
проф. др Душан Старчевић, Факултет организационих наука
проф. др Братислав Јовановић, Технолошко-металуршки факултет,
проф. др Михаило Миливојевић, Рударско-геолошки факултет,
проф. Милош Недељковић, Машински факултет
проф. др Милеса Срећковић, Електротехнички факултет,
проф. др Бранислав Стојановић, Архитектонски факултет.
(Датум: 1. новембар 2004. год., 06 бр. 148)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 3. а у вези са чл. 2. став 1. тачка 6. Привремене
одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду, број
1328/2 од 6. децембра 2002. године, а на предлог Наставно-научног већа Грађевинског факултета бр. 32/5 од 2. новембра 2004. године доносим
О Д Л У К У
1. Разрешава се чланства у Стручном већу за архитектуру, урбанизам, грађевинарство, геодезију, просторно планирање и географију
др Ђорђе Вуксановић, редовни професор Грађевинског факултета.
2. Именује се др Бранислав Ћорић, редовни професор Грађевинског факултета, за члана Стручног већа за архитектуру, урбанизам,
грађевинарство, геодезију, просторно планирање и географију.
(Датум: 4. новембар 2004; 02 број 14/9-5/03)
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
***
На основу члана 3, а у вези са чл. 2. став 1. тачка 6. Привремене
одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду, број
1328/2 од 6. децембра 2002. године, на предлог Наставно-научног већа
Стоматолошког факултета бр. 1695/1. од 26. октобра 2004. године доносим
О Д Л У К У
1. Разрешава се чланства у Стручном већу за биолошке науке др
Горан Вујашковић, редовни професор Стоматолошког факултета.
2. Именује се др Јелена Милашин, редовни професор Стоматолошког факултета, за члана Стручног већа за медицинске науке.
(Датум: 26. октобар 2004; 02 број 14/6-8/03)
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с. р.
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На основу члана 8. Статута Задужбине Влајка Калинића, Одбор
Задужбине, на сeдници одржаној 28. октобра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ “СТИПЕНДИЈЕ
ВЛАЈКА КАЛИНИЋА“
Члан 1.
Расписује се Конкурс за стипендирање пет студената са Економског факултета Универзитета у Београду, за школску 2004/05. годину.
Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
– редовно уписивање године студија,
– просечна оцена у току студија (просек 8,5 и више),
– слабије материјално стање, што се доказује потврдама о
примањима чланова породичног домаћинства.
Члан 3.
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Задужбине.
Члан 4.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од
3.000,00 динара, а може се повећавати у складу са променом неопорезованог износа стипендије.
Члан 5.
Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним
бројем, назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом);
– изјава да се не прима друга стипендија, оригинална потврда факултета о упису године;
– потврда факултета о положеним испитима са просечном
оценом;
– потврда о примањима чланова породичног домаћинства.
Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 1. новембра до 20. новембра 2004.
године.
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Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Влајка Калинића.
Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине.
(Датум: 17. новембар 2004; 03 број: 1103/4)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Љиљана Гавриловић, с. р.
***
На основу члана 7. 12. и 17. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 21. октобра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ДВАДЕСЕТ СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ И ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ЗА ШКОЛСКУ 2004/2005. ГОДИНУ
Члан 1.
Расписује се Конкурс за стипендирање двадесет студената Универзитета у Београду, за школску 2004/05. годину.
У складу са вољом задужбинара, стипендирају се студенти Економског факултета (десет стипендија) и студенти Правног факултета
(десет стипендија).
Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
а) за студенте прве године студија:
– општи успех у претходном школовању,
б) за студенте старијих година студија:
– редовно уписивање године студија,
– просечна оцена у претходним годинама студија,
в) за постдипломско усавршавање:
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– просечна оцена на студијама и други показани резултати
(научни и стручни радови и сл.).
Члан 3.
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Задужбине.
Члан 4.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од
3.000,00 динара, а износ се може повећати у складу са променом неопорезованог износа стипендије.
Члан 5.
Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним
бројем, назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
– оригинална потврда факултета о упису године,
– потврда факултета о положеним испитима са просечном
оценом.
Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 25. октобра до 15. новембра 2004.
године.
Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.
Члан 7.
Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и
предлог одлуке о додели стипендија достављају Одбору Задужбине.
На основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну
одлуку о додели стипендија.
(Датум: 21. октобар 2004; 03 број: 1087/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
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На основу члана 7. 12. и 17. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 21. октобра 2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ МИЛИВОЈА
ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ У
ТРОШКОВИМА ШКОЛАРИНЕ ПОСТДИПЛОМЦИМА
ЕКОНОМСКОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
У БЕОГРАДУ, ЗА ШКОЛСКУ 2004/2005. ГОДИНУ
Члан 1.
Расписује се Конкурс за партиципацију у трошковима школарине
пет постдипломаца Економског факултета и пет постдипломаца Правног факултета, у износу од 15.000,00 динара.
Члан 2.
Критеријуми за добијање надокнаде:
– незапослени постдипломци Економског и Правног факултета,
– постдипломци са просечном оценом у претходним годинама
студија преко 9,00; и
– постдипломци који нису добили средства за финансирање постдипломских студија од Министарства просвете и спорта Републике
Србије, Министарства за науку и технологију, факултета и других
установа и институција.
Члан 3.
Потребна документација:
– пријава, (потписана, са кратком биографијом, матичним бројем,
назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
– потврда факултета о уписаним постдипломским студијама и положеним испитима са просечном оценом,
– изјава да нису добијена средства за постдипломско усавршавање,
– извод из евиденције незапослених лица.
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Члан 4.
Рок за подношење пријава је од 25. октобра до 01. децембра
2004.године.
Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.
Члан 5.
Избор кандидата обавља Економски, односно Правни факултет и
предлог одлуке о додели партиципација достављају Одбору Задужбине.
На основу предлога факултета, Одбор Задужбине доноси коначну
одлуку о додели партиципације.
(Датум: 21. октобар 2004; 03 број: 1088/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
***
На основу члана 8. и 17. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и
Луке Ћеловића, Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 21. октобра
2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
“НАГРАДЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА“
Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу шест Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука.
У складу са вољом задужбинара, награђују се три стручна рада
студената са Економског факултета и три стручна рада студената са
Правног факултета.
Члан 2.
Награда у износу од 20.000,00 динара доделиће се из средстава
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
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Члан 3.

Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним бројем,
назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
– стручни рад студента.
Члан 4.
Рок за подношење пријава је од 25. октобра до 15. новембра 2004.
године.
Пријаве се подносе Правном и Економском факултету.
Члан 5.
Избор стручних радова обавља Економски, односно Правни факултет и предлог одлуке о додели награда достављају Одбору Задужбине.
На основу предлога факултета, Одбор Задужбине донеће одлуке о
додели награда.
(Датум: 21. октобар 2004; 03 број: 1089/1)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
***
На основу члана 8. Статута Одбора Задужбине Драгољуба Маринковића, Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 3. новембра 2004.
године, донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ЗАДУЖБИНЕ ДРАГОЉУБА МАРИНКОВИЋА
Расписује се Конкурс за стипендирање 25 студената са групације
медицинских наука Универзитета у Београду, за школску 2004/05. годину, и то за студенте са: Медицинског факултета, Стоматолошког факултета, Фармацеутског факултета, Факултета ветеринарске медицине,
Факултета спорта и физичког васпитања и Дефектолошког факултета.
Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
– здравствено стање студента које се доказује медицинском
документацијом,
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– редовно уписивање године студија,
– просечна оцена у претходним годинама студија.
Члан 3.
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Задужбине.
Члан 4.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од
3.000,00 динара, а може се повећавати у складу са променом неопорезованог износа стипендије.
Члан 5.
Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, личним бројем,
назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
– изјава да се не прима друга стипендија,
– оригинална потврда факултета о упису године,
– потврда факултета о положеним испитима са просечном оценом,
– медицинска документација.
Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 04. новембра до 20. новембра
2004. год.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Задужбине Драгољуба Маринковића.
Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине.
(Датум: 3. новембар 2004; 03 број: 608/3/)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
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На основу члана 8. Статута Задужбине Драгољуба Маринковића,
Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 3. новембра 2004. године, расписује
Ј А В Н И П О З И В
ЗАДАВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И НАБАВКУ МЕДИЦИНСКИХ
ПОМАГАЛА СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ИНСТИТУЦИЈАМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА КОЈЕ У СВОМ
ПРОГРАМУ ИМАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЛЕЧЕЊЕ
СТУДЕНАТА
Рок за подношење пријава је од 4. новембра до 20. новембра Пријава мора бити потписана, са кратком биографијом, личним бројем, назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом.
Пријава, са одговарајућом медицинском документацијом, се подноси на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Јавни позив Задужбине Драгољуба Маринковића.
(Датум: 3.. новембар 2004; 03 број: 608/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
***
На основу члана 7. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, Одбор
Задужбине на седници одржаној 16.11.3004. године, донео је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПОМАГАЊЕ ОПШТИХ
ПОТРЕБАСТУДЕНАТА, САРАДНИКА И НАСТАВНИКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ
Члан 1.
Расписује се Конкурс за помагање општих потреба студената, сарадника и наставника Универзитета у Београду, у области високог
образовања и науке, за школску 2004/2005 годину.
Члан 2.
Рок за подношење пријава је од 20. новембра до 10. децембра
2004. године. пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду,
Студентски трг 1, са назнаком за Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића.
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Члан 3.
Одлуку о додели средстава Задужбине доноси Одбор Задужбине.
(Датум: 16. новембар. новембар 2004; 03 број: 39/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Слободан Ступар, с. р.
***
На основу члана 8. Статута Задужбине Рада и Милана Вукичевића, Одбор Задужбине, на сeдници одржаној 9. новембра.2004. године,
донео је следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ЗАДУЖБИНЕ РАДА И МИЛАНА ВУКИЧЕВИЋА
Члан 1.
Расписује се Конкурс за стипендирање осам студената са Медицинског факултета Универзитета у Београду, за школску 2004/05 годину.
Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
– редовно уписивање године студија,
– просечна оцена у току студија (просек 8,5 и више),
Члан 3.
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Задужбине.
Члан 4.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од
3.000,00 динара, а може се повећавати у складу са променом неопорезованог износа стипендије.
Члан 5.
Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним бројем,
назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
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– изјава да се не прима друга стипендија,
– оригинална потврда факултета о упису године,
– потврда факултета о положеним испитима са просечном оце-

ном.
Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 10. новембра до 30. новембра
2004. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, са назнаком: за Конкурс Задужбине Рада и Милана Вукичевића.
Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине.
(Датум: 9. новембар 2004; 03 бр. 381/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Проф. др Небојша Радуновић, с. р.
***
На основу члана 8. Правила Фонда Милана Стевановића–
Смедеревца и супруге Даринке, Одбор Фонда, на сeдници одржаној 9.
новембра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СТИПЕНДИЈА ФОНДА МИЛАНА СТЕВАНОВИЋА–СМЕДЕРЕВЦА
И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу тридесет студентима са факултета на којима се подстиче развој менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, за школску 2004/2005.
годину.
Члан 2.
Критеријуми за добијање стипендије су:
– редовно уписивање године студија,
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– просечна оцена у току студија (просек 8,5 и више),
Члан 3.
Студенти који већ имају друге стипендије, немају право на стипендију Фонда.
Члан 4.
Стипендија се додељује на годину дана, у месечном износу од
3.000,00 динара, а може се повећавати у складу са променом неопорезованог износа стипендије.
Члан 5.
Потребна документација:
– пријава (потписана, са кратком биографијом, матичним бројем,
назначеном адресом становања, бројем телефона и е-mail адресом),
– изјава да се не прима друга стипендија,
– оригинална потврда факултета о упису године,
– потврда факултета о положеним испитима са просечном оценом.
Члан 6.
Рок за подношење пријава је од 10. новембра до 30. новембра
2004. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фонда Милана Стевановића–
Смедеревца и супруге Даринке.
Члан 7.
Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Задужбине.
(Датум: 9. новембар 2004; 03 број: 109/9)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ФОНДА
Проф. др Милић Миловановић, с. р.
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На основу члана 4. Одлуке о оснивању одбора задужбина и фондова (“Гласник Универзитета у Београду“, број 116/03 и 117/03), решавајући по молби Академског хора “Обилић“ из Београда бр. 637/2 од 1.
октобра 2004. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке
Ћеловића, на седници одржаној 21. октобра.2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Даје се сагласност да се, за публиковање монографије Академског хора “Обилић“, од оствареног прихода Задужбине, издвоје средства у износу од 20.000,00 динара.
О б р а з л о ж е њ е
Академски хор “Обилић“ поднео је молбу Одбору Задужбине за
финансирање штампања монографије свога хора, а поводом 120 година
постојања.
Како су чланови Хора и студенти Универзитета у Београду, то је
одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
(Датум: 21. октобар 2004; 03 број: 637/3)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
***
На основу члана 4. Одлуке о оснивању одбора задужбина и фондова (“Гласник Универзитета у Београду“, број 116/03 и 117/03), решавајући по молби Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић“ бр.
917/1 од 23. септембра 2004. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на седници одржаној 21. октобра 2004. године, донео је
О Д Л У К У
Даје се сагласност да се, за штампање каталога изложбе “Лука
Ћеловић (1854–1929) велики добротвор Београдског универзитета“, од
оствареног прихода Задужбине, издвоје средства у износу од 20.000,00
динара.
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О б р а з л о ж е њ е
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“ поднела је
молбу Одбору Задужбине за финансирање штампања каталога изложбе
која је постављена поводом стопедесете годишњице рођења Луке Ћеловића–Требињца.
Изложба је постављена у згради Универзитетске библиотеке под
насловом “Лука Ћеловић (1854–1929) велики добротвор Београдског
универзитета“.
Како се изложба односи на рад и дело Луке Ћеловића–Требињца,
а који је и један од оснивача ове Задужбине, то је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.
(Датум: 21. октобар 2004; 03 број: 917/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Иван Јуранић, с. р.
***
На основу члана 7. Статута Задужбине Светозара Видаковића и
жене Магдалене, Одбор Задужбине на седници одржаној 18. новембра
2004. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Додељују се средства у висини од 10.000.00 динара Учитељском
факултету ради набавке стручне литературе која је потребна за обављање научне и наставне делатности тог Факултета.
О б р а з л о ж е њ е
У складу са циљевима Задужбине Одбор је донео Одлуку да се
набави стручна литература по приложеној спецификацији Факултета.
(Датум: 18. новембар 2004; 03 број: 1244/2)
П Р Е Д С Е Д Н И К
ОДБОРА ЗАДУЖБИННЕ
Доц. др Милорад Видовић, с. р.

