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На основу члана 39. став 5. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Савет Универзитета
у Београду, на седници одржаној 12. 12. 2006. године, донео је

ПОСЛОВНИК
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Савета
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Савет).
II КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА
Члан 2.
Прву, конститутивну седницу Савета сазива председник Савета
из претходног сазива, који председава седници до избора новог
председника.
Уколико председник Савета из претходног сазива није у
могућности да сазове прву, конститутивну седницу, седницу сазива
ректор, а председава најстарији члан Савета.
Члан 3.
Изабрани,
односно
именовани
чланови
Савета
на
конститутивној седници бирају верификациону комисију од три члана.
Верификациона комисија верификује мандат чланова Савета и о
томе сачињава извештај.
Савет усваја извештај верификационе комисије.
Верификацијом мандата стиче се својство члана Савета, а тиме
право и дужност учешћа у раду Савета.
Верификацију мандата новоизабраних чланова Савета у току
трајања мандата Савета обавља Савет.
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III ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Члан 4.
Председник Савета се бира на првој, конститутивној седници.
Члан Савета може предложити само једног кандидата за
председника.
Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и
образложење.
Председавајући утврђује листу кандидата за председника
Савета, по азбучном реду презимена.
Члан 5.
Председник Савета се бира тајним гласањем.
Савет именује комисију од три члана за спровођење гласања, из
реда чланова Савета.
Изабран је кандидат који добије већину гласова укупног броја
чланова Савета.
Члан 6.
Гласање се обавља путем гласачких листића.
На гласачком листићу кандидати за председника се наводе
према утврђеној листи кандидата.
Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред имена
кандидата за кога члан Савета гласа.
Члан Савета може гласати само за једног кандидата чије име је
наведено у гласачком листићу.
Неважећим гласачким листићем се сматра: непопуњен гласачки
листић, гласачки листић који је тако попуњен да се не може са
сигурношћу утврдити за кога је члан Савета гласао, гласачки листић на
коме је заокружен већи број кандидата, као и гласачки листић на коме
је дописано име кандидата.
Члан 7.
Ако је за председника Савета предложен само један кандидат,
па тај кандидат не добије потребну већину гласова, поступак
предлагања кандидата за председника Савета се понавља.
Ако су за председника Савета предложена два или више
кандидата, па ниједан од предложених кандидата не буде изабран,
гласање се понавља за кандидата са највећим бројем гласова.
Ако више кандидата имају једнак највећи број гласова, гласање
се понавља за те кандидате.
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Ако се у другом кругу гласало за више кандидата који имају
једнак највећи број гласова, па ниједан од кандидата не буде изабран,
гласање се понавља за кандидата који је добио највећи број гласова.
Ако се ни у поновљеном гласању не изабере председник Савета,
поступак предлагања кандидата за председника Савета се понавља, са
новим кандидатима.
До избора председника Савета, чланови Савета јавним гласањем
бирају председавајућег Савета.
Члан 8.
Председнику Савета престаје функција пре истека времена на
које је изабран, престанком чланства у Савету, оставком или
разрешењем.
У случају подношења оставке, председнику Савета престаје
функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку,
односно на првој наредној седници Савета ако је оставку поднео у
времену између две седнице.
Поступак за разрешење председника Савета може покренути
најмање 1/3 чланова Савета.
Одлука о разрешењу председника Савета доноси се већином
гласова укупног броја чланова Савета, тајним гласањем.

Члан 9.
Председник Савета:
1) сазива и води седнице Савета;
2) стара се о обезбеђењу јавности рада Савета;
3) потписује акте које доноси Савет;
4) обавља и друге послове утврђене општим актима Универзитета и
овим пословником.
Члан 10.
Одредбе овог Пословника које се односе на председника Савета
сходно се примењују и на заменика председника Савета.
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IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА
Члан 11.
Члан Савета је дужан да штити углед и интересе Универзитета и
редовно учествује у раду Савета.
Председник Савета може одобрити члану Савета одсуство са
седнице, о чему обавештава Савет.
Ако члан Савета три пута у току школске године неоправдано
изостане са седнице Савета, председник Савета ће о томе известити
орган који га је изабрао, односно именовао, ради евентуалног
разрешења и именовања новог члана Савета.
Члан 12.
У раду Савета учествују, без права одлучивања, ректор,
проректори, студент проректор, председник Студентског парламента
Универзитета, генерални секретар, као и друга лица позвана да
учествују у раду Савета.
Члан 13.
Члан Савета има право да тражи обавештења и објашњења од
председника Савета, ректора, проректора, студента проректора,
председника Студентског парламента Универзитета и генералног
секретара о питањима која се односе на послове из њихове
надлежности.
Члан Савета има право и дужност да учествује у раду радних
тела Савета, да покреће иницијативе за решавање појединих питања из
надлежности Савета и да на други начин доприноси остваривању
задатака Савета.
V СЕДНИЦА САВЕТА
Члан 14.
Седницу Савета припрема председник, по обављеним
консултацијама са ректором и генералним секретаром Универзитета.
Члан 15.
Седницу Савета сазива председник Савета на сопствену
иницијативу, на предлог ректора или на предлог најмање једне петине
чланова Савета.
Када се седница сазива на предлог ректора или најмање једне
петине чланова Савета, подносилац предлога подноси, истовремено са
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предложеним питањима о којима жели да се расправља на седници
Савета, и одговарајуће образложење.
Члан 16.
Седница Савета се сазива најмање седам дана пре њеног
одржавања.
Изузетно, председник Савета, у договору са ректором, може
сазвати седницу Савета и у року краћем од рока утврђеног у ставу 1.
овог члана, ако процени да би разматрање одређеног питања по
протеку предвиђеног рока за заказивање седнице, могло да проузрокује
штетне последице.
Члан 17.
Позив за седницу Савета садржи датум, место и време
одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Позив за седницу Савета потписује председник Савета.
Позив за седницу и одговарајући материјал доставља се у
штампаном облику, поштом и електронском поштом.
Позваним лицима достављају се материјали само за тачке
дневног реда ради којих су позвана.
Члан 18.
Материјал за седницу Савета прупрема се и доставља са
образложењем и предлогом одлуке односно закључка.
Члан 19.
Савет ради и одлучује на седници којој присуствује већина
укупног броја чланова Савета.
Члан 20.
Седнице Савета су јавне.
Савет може одлучити, на предлог председника, да се одређена
седница или њен део одржи без присуства јавности.
Члан 21.
По утврђивању присуства потребног броја чланова Савета за
пуноважан рад и одлучивање, председник Савета приступа утврђивању
дневног реда.
Члан Савета може предложити Савету допуну дневног реда, уз
образложење.
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Члан 22.
По утврђивању дневног реда, приступа се усвајању записника са
претходне седнице.
Члан Савета има право да стави примедбе на записник.
О прихватању примедбе на записник одлучује Савет гласањем.
Усвојени записник потписују председник и записничар.
Члан 23.
Претрес се отвара о свакој тачки дневног рада о којој се
расправља и одлучује.
Уводно излагање не може трајати, по правилу, дуже од 5
минута, а учешће у расправи дуже од 2 минута.
По истој тачки дневног реда члан Савета се може јавити за реч
највише два пута.
Члан 24.
Савет доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином
гласова укупног броја чланова Савета.
О питањима процедуралне природе, Савет одлучује већином
гласова присутних чланова.
Ако је за гласање о одређеној одлуци или покретање поступка,
односно иницијативе потребна квалификована већина гласова (1/3, 1/5,
2/3 и сл.), заокруживање се врши на мањи најближи број.
Пре приступања гласању о појединим питањима члан Савета
може да тражи да се утврди број присутних чланова Савета.
Члан 25.
Савет има право да одлучи да преиспита донету одлуку уколико
постоје нове чињенице, односно ако могу наступити штетне
последице.
Члан 26.
Гласање је, по правилу, јавно.
Јавно гласање се обавља дизањем руке.
Савет може одлучити да се гласање обавља поименично, или
тајно.
Члан 27.
Избор ректора и проректора обавља се тајним гласањем,
већином гласова укупног броја чланова Савета.
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Члан 28.
Гласачки листић за избор ректора садржи: имена предложених
кандидата по азбучном реду презимена.
Гласачки листић за избор прорекора садржи: имена кандидата
са листе евидентираних кандидата, које предложи изабрани ректор,
по азбучном реду презимена.
Члан 29.
Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред имена
кандидата за кога члан Савета гласа.
Неважећим гласачким листићем се сматра: непопуњен гласачки
листић, гласачки листић који је тако попуњен да се не може са
сигурношћу утврдити за кога је члан Савета гласао, гласачки листић на
коме је заокружен већи број кандидата од броја који се бира, као и
гласачки листић на коме је дописано име кандидата.
Члан 30.
Председник Савета може изрећи меру упозорења или
одузимања речи члану Савета који се огреши о добре академске
обичаје понашања.
Члан 31.
О току седнице Савета се води записник, а целокупна седница
се тонски снима.
Записник садржи редни број седнице, датум и време њеног
одржавања, дневни ред, имена присутних чланова, имена одсутних
чланова који су оправдали одсуство, имена одсутних чланова
који нису оправдали одсуство, имена лица која су позвана да учествују
у раду, питања која су разматрана на седници, резултат гласања о
свакој тачки дневног реда, усвојене одлуке, закључке и препоруке по
тачкама дневног реда и потписе председника Савета и записничара.
На тражење учесника у раду Савета, у записник се уносе и
предлози и образложења, у тексту који је учесник обавезан да приложи
у писаном облику, као и кратак садржај излагања.
Председник Савета дужан је да формулише текст одлуке,
закључка или препоруке који се уносе у записник.
Члан 32.
Усвојени записници и тонски записи са седнице Савета, са
целокупном документацијом, трајно се чувају у Архиви Универзитета.
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник о раду
Савета Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 112/02).

(Датум: 12. 12. 2006. године; 02 број: 612-628/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 3. Пословника о раду Савета Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 112/02), Савет
Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници одржаној
07. 11. 2006. године, донео је
О Д Л У К У
Верификују се мандати следећих чланова Савета Универзитета
у Београду из реда представника Универзитета, за мандатни период од
три године и из реда представника студената, за мандатни период од
годину дана:
I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвенохуманистичких наука (5):
1. др Милић Миловановић, редовни професор Економског факултета
2. др Сима Аврамовић, редовни професор Правног факултета
3. др Чедомир Чупић, редовни професор Факултета политичких наука
4. др Живан Лазовић, ванредни професор Филозофског факултета
5. др Новица Милић, ванредни професор Филолошког факултета
II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских
наука (4):
6. др Владимир Костић, редовни професор Медицинског факултета
7. др Марко Вуловић, редовни професор Стоматолошког факултета
8. др Оливера Бунчић, редовни професор Факултета ветеринарске
медицине
9. др Весна Матовић, редовни професор Фармацеутског факултета
III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природноматематичких наука (4):
10. др Бранка Стевановић, редовни професор Биолошког факултета
11. др Љиљана Гавриловић, редовни професор Географског факултета
12. др Љиљана Колар-Анић, редовни професор Факултета за физичку
хемију
13. др Александар Срећковић, редовни професор Физичког факултета
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IV– Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничкотехнолошких наука (7):
14. др Душанка Ђорђевић, редовни професор Архитектонског факултета

15. др Војо Анђус, редовни професор Грађевинског факултета
16. др Слободан Вукосавић, редовни професор Електротехничког
факултета
17. др Божидар Росић, редовни професор Машинског факултета
18. др Војин Тошић, редовни професор Саобраћајног факултета
19. др Слободан Шербановић, редовни професор Технолошко
металуршког
факултета
20. др Маја Леви-Јакшић,
редовни професор Факултета
организационих наука
V– Члан Савета које је изабрало Веће института (1):
21. др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику
Представници студената (5):
22. Томислав Момировић, студент Правног факултета
23. Горан Минић, студент Саобраћајног факултета
24. Владимир Тодоровић, студент Стоматолошког факултета
25. Вујо Грујић, студент Факултета безбедности
26. Јелена Вељић, студент Филозофског факултета
(Датум: 7. 11. 2006. године; 02 број: 612-2175/1-06)

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с.р.
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На основу чл. 38. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број: 131/02) и чл. 4. Пословника о раду
Савета Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број: 112/02), Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној
седници одржаној 07. 11. 2006.године, донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Живан Лазовић, ванредни професор Филозофског
факултета, за председника Савета Универзитета у Београду, на период
од три године.

(Датум: 7. 11. 2006. године; 02 број: 612-2174/1-06)
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Костић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), а на
предлог Већа Универзитета у Београду, број 6/XXIV-150/3.2., Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 7. новембра 2006.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ КОЈЕ
ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ,
ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике Србије,
који плаћају школарину за докторске студије из мултидисциплинарних и
интердисциплинарних области износи
135.000,00 (словима: сто тридесет пет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане износи 3000
евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
-

трошкове према уговору о поверавању стручних и
административних послова (Центар за мултидисциплинарне
студије) – 20%
надокнаде према уговору за ангажовање наставника за извођење
наставе – 40%
трошкове за послове који се обављају у Ректорату – 20%
унапређење материјалне основе рада – 20%.

4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, или у
четири једнаке рате.

(Датум: 9. 11. 2006. године; 04 број: 181/4 – 150/3.2)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Савет
Универзитета, на седници одржаној 07. 11. 2006. године, донео је
ОДЛУКУ
Овлашћује се ректор Универзитета у Београду да доноси одлуке
о располагању имовином и средствима Универзитета која нису
обуваћена финансијским планом и предузима све правне радње у име и
за рачун Универзитета за јавне набавке велике вредности, у
случајевима када одлагање доношења одлуке проузрокује негативне
финансијске последице.
О донетим одлукама ректор ће обавестити Савет.
(Датум: 7. 11. 2006. године; број: 612-2149/1-06)
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 27. ст. 2. и чл. 160. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на конститутивној седници одржаној 7.
новембра 2006. године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА РЕКТОРА
И ЧЕТИРИ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007, 2007/2008. И 2008/2009. ГОДИНУ
I - Покретање поступка избора ректора и проректора
Члан 1.
Расписују се избори за ректора и четири проректора
Универзитета у Београду за школску 2006/2007, 2007/2008. и
2008/2009. годину.
Члан 2.
Образује се Комисија за спровођење избора ректора и
проректора (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
- из реда чланова Савета – представника Универзитета
1. др Владимир Костић, ред. проф. Медицинског факултета
2. др Милић Миловановић, ред. проф. Економског факултета
3. др Љиљана Гавриловић, ред. проф. Географског факултета
- из реда чланова Савета – представника студената
4. Горан Минић, студент.
Члан Комисије из реда чланова Савета које именује Влада
Републике Србије биће одређен накнадно, у складу са одлуком Савета.
II - Евидентирање кандидата
Члан 3.
Утврђују се рокови за обављање изборних радњи у поступку
избора ректора и проректора, и то:
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Изборно веће факултета, у чијем саставу су сви наставници,
евидентира највише по једног кандидата за ректора и једног кандидата
за проректора.
Декан факултета доставља Комисији образложени предлог за
евидентираног кандидата за ректора
са биографијом и
библиографијом евидентираног кандидата и његовом писменом
сагласношћу, као и изборним програмом до 17. новембра 2006.
године, а образложени предлог за проректора са биографијом и
библиографијом евидентираног кандидата и његовом писменом
сагласношћу до 01. децембра 2006. године.
Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за ректора
по азбучном реду презимена и прослеђује је факултетима и научним
институтима у саставу Универзитета са образложеним предлогом
факултета, биографијом и библиографијом евидентираних кандидата,
њиховом писменом сагласношћу
и
изборним програмом
евидентираног кандидата за ректора, до 20. новембра 2006. године.
Комисија
саставља Листу евидентираних кандидата за
проректоре по азбучном реду презимена.
Изборна већа факултета и научна већа института изјашњавају се
о кандидатима за ректора евидентираним на факултетима, при чему
један факултет, односно научни институт може подржати највише три
кандидата са Листе евидентираних кандидата за ректора. Извештаји о
давању подршке евидентираним кандидатима достављају се Комисији
до 29. новембра 2006. године.
III - Утврђивање предлога кандидата
Члан 4.
Комисија утврђује Листу кандидата за ректора и доставља је
Сенату заједно са образложеним предлозима, биографијама и
библиографијама кандидата, њиховим изборним програмима, као и
подацима о броју добијених подршки до 01. децембра 2006. године.
Сенат утврђује предлог кандидата за ректора до 08. децембра
2006. године, гласајући за сваког кандидата појединачно.
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IV - Гласање за избор ректора и проректора
Члан 5.
Комисија утврђује да ли предложени кандидати испуњавају
услове предвиђене Законом и Статутом и да ли је поступак
евидентирања и предлагања кандидата обављен у складу са Статутом.
Комисија
доставља свој извештај и целокупан изборни
материјал Савету до 11. децембра 2006. године.
Члан 6.
Комисија доставља Листу кандидата за проректоре
Савету и предложеном кандидату за ректора закључно са 11.
децембром 2006.године.
Члан 7.
Изабрани ректор предлаже Савету кандидате за четири
проректора из реда редовних професора са листе евидентираних
кандидата које су предложили факултети, водећи рачуна о
заступљености групација факултета.
Члан 8.
Седница Савета на којој ће се обавити избор ректора и
проректора одржаће се 18. децембра 2006. године.
V - Завршне одредбе
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 10.
Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 8. 11. 2006. године; 02 број: 612-2142/1-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 05. 12. 2006. године,
донео је следећу
О Д Л У К У
I
РАЗРЕШАВАЈУ
СЕ
следећи
представници
Савета
Универзитета у Београду у Управном одбору Фондације за решавање
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду,
због истека мандата:
1. др Војислав Кујунџић, редовни професор Архитектонског
факултета
2. др Миодраг Несторовић, редовни професор Архитектонског
факултета
3. др Предраг Јовановић-Гавриловић, редовни професор
Економског факултета
4. др Никола Лилић, редовни професор Рударско-геолошког
факултета
5. др Вера Вујчић, редовни професор Факултета организационих
наука
6. др Никола Младеновић, редовни професор Машинског
факултета
7. др Милорад Моток, ванредни професор Машинског факултета
8. др Бранислав Пујевић, редовни професор Грађевинског
факултета
9. др Зоран Каделбург, редовни професор Математичког факултета
10. др Коста Чавошки, редовни професор Правног факултета
11. др Витомир Милић, ванредни професор Техничког факултета у
Бору
II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Савета Универзитета у
Београду у Управни одбор Фондације за решавање стамбених потреба
младих научних радника Универзитета у Београду:
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1. др Милић Миловановић, редовни професор Економског факултета
2. др Сима Аврамовић, редовни професор Правног факултета
3. др Чедомир Чупић, редовни професор Факултета политичких наука
4. др Марко Вуловић, редовни професор Стоматолошког факултета
5. др Оливера Бунчић, редовни професор Факултета ветеринарске
медицине
6. др Бранка Стевановић, редовни професор Биолошког факултета
7. др Љиљана Колар-Анић, редовни професор Факултета за физичку
хемију
8. др Душанка Ђорђевић, редовни професор Архитектонског факултета

9. др Слободан Вукосавић, редовни професор Електротехничког
факултета
10. др Божидар Росић, редовни професор Машинског факултета
11. др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику.
(Датум: 5. 12. 2006. године; 02 број: 612-2555/1-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.

На основу члана 5. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 131/06), Савет Универзитета
у Београду, на предлог Већа Универзитета од 13.09.2006. године, на
седници одржаној 05. децембра 2006. године, доноси
ОДЛУКУ О ИЗГЛЕДУ ГРБА, ЗАСТАВЕ И ПЕЧАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
(1) Обележја Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Универзитет), која се уређују овом одлуком, јесу: грб, застава и печат.
(2) Грб Универзитета: Штит раздељен: горе на црвеном
отворена природна књига, опремљена старинским копчама и исписана
црним старословенским текстом Искони бје слово („У почетку бејаше
реч“), са иницијалом као у одговарајућем сегменту Мирослављевог
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Јеванђеља, а доле у плавом, изнад две сребрне таласасте греде у
подножју заравњеног црвеног брега ескарпираних падина, диже се
сребрним каменом озидана тврђава кренелисаног бедема, са две угаоне
куле мотриље, свака кула са прозором отвореним пољем, и са лучно
засвођеном капијом отвореном пољем, а изнад речног бедема каменом
озидана кренелисана сребрна двоспратна кула са по два правоугаона
прозора на сваком спрату отворена пољем.
(3) Застава Универзитета: Квадратно поље раздељено: горе на
црвеном отворена природна књига, опремљена старинским копчама и
исписана црним старословенским текстом Искони бје слово („У
почетку бејаше реч“), са иницијалом као у одговарајућем сегменту
Мирослављевог Јеванђеља, а доле у плавом сребрним каменом озидана
тврђава кренелисаног бедема, са две угаоне куле мотриље, свака кула
са прозором отвореним пољем, и са лучно засвођеном капијом
отвореном пољем, а изнад речног бедема каменом озидана кренелисана
сребрна двоспратна кула са по два правоугаона прозора на сваком
спрату отворена пољем.
(4) Универзитет има два печата, и то:
– велики печат (sigillum maius), који се користи и као суви жиг:
На кружном пољу цизелираном мотивом ћелија саћа, груписаних по
три, римска tabula, на којој је представа фасаде Капетан-Мишиног
здања, седишта Универзитета. У простору изнад табле са фасадом
налази се грб Универзитета. У прстену који окружује цизелирано поље
налази се натпис: горе Универзитет у Београду, а доле Universitas
Belgradensis;
– мали печат (sigillum minus): На кружном пољу цизелираном
мотивом ћелија саћа, груписаних по три, постављен је грб
Универзитета. У прстену који окружује цизелирано поље налази се
натпис: горе Универзитет у Београду, а доле Universitas Belgradensis.
(5) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 5. 12. 2006. године; 02 број: 612-2555/1-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ број 131/06), а полазаћи од иницијативе
Фондације Престолонаследника Александра за културу и образовање и
сарадње произaшле са Универзитетом у Нотингему и предлога Већа
Универзитета од 04. 10. 2006. године, Савет Универзитета, на седници
одржаној 05. 12. 2006. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ
КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА
Члан 1.
Оснива се Универзитетски центар за развој каријере
саветовање студената.

и

Члан 2.
Оснивач Центра из члана 1. ове одлуке је Универзитет у
Београду.
Центар је организациона једница Универзитета и нема статус
правног лица.
Члан 3.
Назив Центра из члана 1. ове одлуке је: „Универзитетски центар
за развој каријере и саветовање студената“ (у даљем тексту: Центар).
Члан 4.
Делатност Центра је:
рад на развијању способности, знања и вештина студената
које су
-

кључне за запошљавање;
пружање информација студентима о могућностима додатног
образовања, стипедијама у земљи и иностранству и
понудама за посао;
повезивање студената са послодавцима путем организовања
програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама
и организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;
организовање презентација компанија, њихове пословне
етике и политике приликом одабира кадрова;
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пружање саветодавних услуга студентима који имају дилеме
приликом избора каријере или позиционирања на тржишту
рада после дипломирања;
остале активности саветовања студената у погледу развоја
каријере;
координација рада центара за развој каријере на
факултетима у саставу Универзитета у Београду;
праћење остваривања стратешких циљева у области
запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки
менаџмент и стратешко планирање.

Члан 5.
Саветодавне послове из члана 4. ове одлуке обављаће запослени
у Центру и сарадници Центра који су прошли специјалну обуку за
саветовање студената по питању развоја каријере.
Члан 6.
Центар организује семинаре и радионице из свог делогруга рада
(техника тражења посла, начин писања радне биографије и пратећег
писма, припреме за разговор за посао, могућност запослења и сл.).
Члан 7.
Рад Центра финансира се из средстава Универзитета, у складу
са одлуком надлежног органа, из делатности Центра, као и из
котизација, донација, поклона и сл.
Члан 8.
Унутрашња организација Центра, начин рада и руковођења, као
и начин обављања стручних, адиминистративних и техничких послова,
уређује се правилником који доноси Сенат.
(Датум: 5. 12. 2006. године; 02 број: 612-2531/1-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), а на
предлог Сената број 6/Iк-150/4.2. , Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 5. децембра 2006. године, доноси
ОДЛУКУ
I О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА УПИС НА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ
„УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ И ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ“,
ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007.ГОДИНУ
1. Висина школарине за један семестар студија (студије трају три
семестра) износи:
50.000,00 (словима: педесет хиљада) динара
Из школарине се обезбеђује надокнада за:
Материјалне трошкове процеса наставе;
надокнаде према уговору за ангажовање наставника за извођење
наставе;
надокнаде за стручне и административне послове везане за
реализацију програма
проширење матријалне основе рада
2. Трошкови конкурса износе 2.500,00 (словима: две хиљаде пет стотина)
динара
II О ВИСИНИ НАДОКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ
ЗАВРШНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2006/2007.ГОДИНУ
Висинa надокнаде за израду, оцену и одбрану завршног рада износи:
70.000,00 (словима: седамдесет хиљада) динара
Из надокнаде се обезбеђује:
надокнаде према уговору за ангажовање наставника
надокнада за материјалне трошкове
надокнада за стручне и административне послове.

(Датум: 06. 12. 2007. године; 04 Број: 181/5 – 150/4.2)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 47. став 8. Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“, број: 76/05) и члана 39. став 3.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 131/06), а на предлог Сената од 28. 11. 2006. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 5. децембра 2006.
године, доноси

ОДЛУКУ
О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА
ПРИПАЈА СЕ Виша школа за образовање васпитача у Београду
Универзитету у Београду-Учитељском факултету.
О б р а з л о ж е њ е
Учитељски факултет обратио се Универзитету у Београду 24.
08. 2006. године са предлогом за доношење одлуке о статусној
промени Учитељског факултета.
Савет Учитељског факултета донео је дана 27. 02. 2006. године
статутарну одлуку којом се усваја Елаборат о оправданости оснивања
једниственог факултета за образовање професора разредне наставе и
васпитача.
Управни одбор Више школе за образовање васпитача донео је
дана 28. 02. 2006. године статутарну одлуку којом се усваја Елаборат о
оправданости оснивања једниственог факултета за образовање
професора разредне наставе и васпитача.
У Елаборату о оправданости оснивања јединственог факултета
за образовање професора разредне наставе и васпитача наведени су
разлози стручне и опште друштвене оправданости спајања Учитељског
факултета и Више школе за образовање васпитача.
Универзитет у Београду је дана 20. 04. 2006. године,
поступајући по захтеву Министарства просвете и спорта, дао
позитивно мишљење на достављени Елаборат и подржао је
иницијативу Учитељског факултета за доношење одлуке о статусној
промени.
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Законом о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91,
71/94 и 79/05) прописано је да се на оснивање, организацију и рад
установе сходно примењују прописи који се односе на предузећа, ако
законом није другачије одређено (члан 12.).
Према Закону о привредним друштвима („Службени гласник
РС“, број 125/04), спајање уз припајање јесте статусна промена којом
једно друштво престаје да постоји без ликвидације (друштво престало
припајањем) преносећи другом постојећем друштву целу своју
имовину и обавезе (друштво стицалац) – члан 381.
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/05) прописано је да одлуку о статусној промени, промени назива и
седишта високошколске јединице у саставу универзитета са својством
правног лица доноси орган управљања унивезитета двотрећинском
већином (члан 47. став 8.).
Сенат Универзитета је на седници одржаној 28. 11. 2006.
године, у складу са чл. 41. ст. 1. тач. 42. утврдио предлог одлуке о
статусној промени Учитељског факултета.
На основу наведеног, Савет Универзитета, двотрећинском
већином гласова укупног броја чланова, донео је одлуку као у изреци.
(Датум: 05. 12. 2007. године; 02 Број: 612-1488/3-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 3. Пословника о раду Савета Универзитета у
Београду од 5. 12. 2006. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 18. 12. 2006. године, донео је

О Д Л У К У

На основу решења Владе Републике Србије, број: 1199157/2006-1 од 07. 12. 2006. године, верификују се мандати следећих
чланова Савета Универзитета у Београду које је именовала Влада
Републике Србије, за мандатни период од три године:
1. Виде Петровић Шкеро, председника Врховног суда Србије
2. Мирка Петровића, генералног директора “Дунав осигурања”
3. др Богољуба Шијаковића, редовног професора Православног
богословског факултета
4. др Јована Бабића, редовног професора Филозофског факултета
5. др Марка Бумбаширевића, редовног професора Медицинског
факултета
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2491/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 53. и 54. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05) и чл. 39. став 1. тачка 2. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број:
131/06), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12.
2006. године, донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Бранко Ковачевић, редовни професор Универзитета у
Београду - Електротехничког факултета, изабран је за ректора
Универзитета у Београду, за школску 2006/2007, 2007/2008. и
2008/2009. годину.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2491/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12. 2006. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Душан Теодоровић, редовни професор Универзитета у
Београду - Саобраћајни факултет, изабран је за проректора
Универзитета у Београду, за школску 2006/2007, 2007/2008. и
2008/2009. годину.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2532/5-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12. 2006. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Александар Седмак, редовни професор Универзитета у
Београду - Машинског факултета, изабран је за проректора
Универзитета у Београду, за школску 2006/2007, 2007/2008. и
2008/2009. годину.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2532/4-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12. 2006. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Бранко Медојевић, редовни професор Универзитета у
Београду - Економског факултета, изабран је за проректора
Универзитета у Београду, за школску 2006/2007, 2007/2008. и
2008/2009. годину.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2532/3-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12. 2006. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Неда Бокан, редовни професор Универзитета у Београду Математичког факултета, изабрана је за проректора Универзитета у
Београду, за школску 2006/2007, 2007/2008. и 2008/2009. годину.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2532/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 38. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. 12. 2006. године,
донео је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ Вида Петровић Шкеро, председник Врховног суда
Србије, за заменика председника Савета Универзитета у Београду, на
период од три године.
(Датум: 18. 12. 2007. године; 02 Број: 612-2532/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. ст. 1. тач. 15, а у вези са чланом 54. ст. 1.
тач. 5. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 131/06), на предлог Одбора за финансије од 31. 01. 2007.
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. марта
2007. године, донео је

З А К Љ У Ч А К
Задужује се Одбор за финансије да преиспита финансијску
оправданост постојања центара које је основао Универзитета у
Београду.
Об р а з л о ж е њ е
Приликом
утврђивања
предлога
Финансијског
плана
Универзитета за 2007. годину и процене обима средстава потребних за
функционисање универзитетских центара, као и на основу увида у
обим ангажованих средстава у 2006. години, Одбор за финансије, на
седници од 31. 01. 2007. године усвојио је закључак да се Савету
Универзитета предложи да задужи Одбор за финансије да преиспита
финансијску оправданост постојања универзитетских центара.
(Датум: 06. 03. 2007. године; 02 Број: 612-2381/2-06)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Савет
Универзитета, на седници одржаној 06.03.2007. године, донео је
О Д Л У К У
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски
центар „Београд“:
1. проф. др Бранко Медојевић, проректор Универзитета у Београду
2. мр Саша Вељковић, асистент Економског факултета
3. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијскоматеријално пословање у Стручној служби Универзитета у
Београду.
(Датум: 06. 03. 2007. године; 02 Број: 612-293/2-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05) и чл. 39. ст. 1. тач. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06), на предлог Одбора за финансије, а по овлашћењу Сената од 21.
02. 2007. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
06. 03. 2007. године, доноси

ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета у
Београду у 2006. години.
Укупно приходована средства у 2006. години намењена су за:
А) редовну делатност
Б) посебне намене
А) РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ
Средства за редовну делатност стичу се од уплата
Министарства просвете и спорта, у складу са важећим нормативима и
појединачним одлукама, и прихода које остварује Универзитет од
додатних активности. Средства су намењена за покриће материјалних
трошкова и зараде запослених.
Приход за редовну делатност чине:
1. средства из буџета
- за материјалне трошкове .................................. 12.958.415,13
- за зараде запослених и функц.додатке ............ 15.932.660,88
Укупно ................... 28.891.076,01
2. сопствени приходи
- уплате факултета (део школарине) ................... 10.311.360,00
- од продаје услуга ................................................ 16.895.072,24
- од услуга министарствима по уговорима ........... 9.798.794,28
Укупно ............. 37.005.226,52
УКУПНО 1+2 ........ 65.896.302,53
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Расход има следећу структуру:
- комуналне услуге ............................................................. 5.606.448,43
- зараде запослених ............................................................ 31.346.837,26
- доприноси .......................................................................... 5.608.060,00
- накнаде запосленима(породиљ.болов.преко30,превоз.).. 843.385,18
- функционални додатци .................................................... 2.760.692,81
- канцеларијски материјал .................................................. 1.138.020,30
- отпремнине, помоћ у лечењу, смртни случајеви ........... 2.512.927,02
- репрезентација ................................................................... 2.385.102,50
- службена путовања у земљи и бензин .............................
127.870,00
- трошкови платног промета и банкарских услуга ...........
546.430,91
- стручна литература и услуге (вештачење, заступање).... 1.285.980,64
- средства за хигијену и ситан потрош.материјал .............. 584.174,49
- набавка рачунарске и канцеларијске опреме .................. 1.117.858,73
- услуге одрж.опреме, програма, инсталац. образов. и др.. 1.571.989,06
- административне, културне и спортске услуге ................ 458.795,48
- порез на добит предузећа .................................................... 102.688,25
- царина, судске таксе и сл..................................................... 506.469,06
- грађевински,молерски,столарски,електро радови .......... 646.808,84
- публикације, оглашавање, котизације ............................... 279.983,55
- закуп гараже ........................................................................
84.960,00
- остали трошкови .................................................................. 109.820,00
- амортизација ........................................................................ 1.903.068,32
- закуп за простор WUS ........................................................
386.850,00
Укупно ............... 61.814.946,58
Салдо (А) ............................................................................ 4.081.355,95
Пренето из 2005................................................................... -1.259.003,30
Укупно ................................................................................. 2.822.352,65
Средства из буџета покривају 46,74% укупног расхода, што
је мало више од претхоне године, али далеко мање од 2004. године,
кад је тај проценат био 61,78.
Изузимајући из укупних расхода сва лична примања,
материјални трошкови су били покривени средствима из буџета са
53,96%.
Б) Наменска средства
Средства се стичу по разним основама и из различитих извора и
имају унапред утврђену намену.
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1. Рачунарски центар Универзитета у Београду (РЦУБ)
РЦУБ је организациона јединица Универзитета. Средстава за
зараде и материјалне трошкове обезбеђује Министарство просвете и
Министарство науке.
Министарство науке обезбеђује и средства за функционисање
Академске мреже Србије, закуп простора, набавку опреме,
међународну сардању, адаптације простора и слично.
Од сопствених прихода које остварује на тржишту, Ректорату за
услуге и покриће насталих трошкова припада од 16,6% до 20%. Ова
средства су изузета и налазе се на сопственим приходима
Универзитета.
Приход
- Министарство просвете ...................................................
- Министарство науке ........................................................
- Сопствени приходи .........................................................
Укупно ...................

10.237.264,83
36.803.835,83
17.367.176,26
64.408.276,92

Расход
- зараде запослених ............................................................ 7.295.205,82
- доприноси .......................................................................... 1.305.820,00
- накнаде запосленима(породиљ.болов.преко30,превоз.).
418.070,00
- функционални додаци ....................................................
307.220,04
- ауторски хонорари и уговори о делу ............................... 15.416.168,82
- закуп пословног простора ................................................ 2.282.621,94
- набавка рачунарске опреме .............................................
617.966,76
- комуналне услуге .............................................................
869.441,11
- службена путовања у земљи и иностранству ................. 1.694.524,15
- котизације ..........................................................................
313.499,61
- стручно образовање и струч.литература.......................... 520.215,24
- стручне услуге и Омладинска задруга ............................
545.863,05
- канцеларијски материјал и ситан потрош.материјал.....
513.030,34
- средства за хигијену .........................................................
153.461,36
- банкарске услуге ...............................................................
61.362,29
- услуге ПТТ и оглашавање ................................................ 1.133.131,68
- репрезентација .................................................................
274.376,03
- остали трошкови .............................................................
85.183,50
- ревизија пројеката ...........................................................
275.376,66
- трансфери учесницима у пројекту ................................
2.287.437,09
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- адаптација простора и поправка опреме ...................... 2.332.889,72
- остали трошкови .............................................................
85.183,50
Укупно ................... 38.705.865,21
Салдо ................................................................................ 25.702.411,71
Пренета средства из 2005................................................
3.642.665,26
Укупно ............................................................................. 29.345.076,97
2. Академска мрежа Србије - „Интернет“
Средства за интернет везе Академске мреже Србије обезбеђује
Министарство науке.
Ректорату од укупних средстава припада 1% на име банкарских
трошкова. Ова сума је већ изузета и налази се у сопственим приходима
Универзитета.
Приход ................................................................................ 92.674.664,50
Расход ................................................................................ 57.672.645,50
Салдо .................................................................................. 35.002.019,00
Пренета средства из 2005. године ................................... 6.618.071,63
Укупно ................................................................................ 41.620.090,63
Минитарство науке одобрило је набавку рачунарске опреме у
износу неутрошених средства, па су поступци јавне набавке у току.
3. Осигурање факултета Универзитета у Београду
Средства обезбеђује Министарство просвете за све факултете.
Приход ............................................................................... 9.347.921,00
Расход ................................................................................. 9.346.878,24
Салдо ................................................................................
1.042,76
4. Стипендије Владе Републике
Средства обезбеђује Министарство просвете. Ректорату припада
10% укупних средстава за вршење услуге. Ова сума је већ изузета и
налази се у сопственим приходима Универзитета.
Приход ............................................................................... 52.770.625,20
Расход ................................................................................ 52.630.732,45
Салдо ................................................................................
139.892,75
Пренета средства из 2005. године ....................................
295.996,55
Укупно ................................................................................
435.889,30
5. Инвестиционо одржавање (Реконструкција свечане сале)
Средства су обезбедили Министарство просвете и Скупштина
Града за израду пројекта реконструкције.
Приход ...............................................................................
0,00
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Расход ................................................................................ 2.654.348,18
Салдо ................................................................................. -2.654.348,18
Пренета средства из 2005. године ....................................... 4.302.660,63
Укупно.................................................................................. 1.648.312,45
6. Међународна сарадња
Средства су обезбедила министарства науке и просвете.
Приход .................................................................................. 2.527.210,74
Расход .................................................................................. 2.822.577,54
Салдо ................................................................................... -295.366,80
Пренета средства из 2005. године...................................... -164.743,86
Укупно ................................................................................. -460.110,66
Одобрен седства су недовољна за подмирење обавеза
(чланарина) према међународним организацијама чији смо члан и све
обимнију међународну активност.
7. Промоција доктора наука
Средства се стичу уплатама кандидата. Након подмирења
трошкова промоције, остатак средстава се преноси на сопствене
приходе.
Приход ................................................................................. 592.013,75
Расход .................................................................................. 592.013,75
Салдо ...................................................................................
0,00
8. Мултидисциплинарне студије
Средства је одобрило Министарство просвете, а намењена су
покрићу трошкова школовања студената последипломаца који се
финансирају из буџета.
Ректорату припада 20% укупних средстава за режијске
трошкове. Ова сума је већ изузета и налази се у сопственим приходима
Универзитета.
Приход ................................................................................
813.675,04
Расход .................................................................................
298,175,21
Салдо ..................................................................................
515.499,83
Пренета средства из 2005. године......................................
824.241,65
Укупно ................................................................................ 1.339.741,48
9. Последипломске студије (La Sapienza)
Приход је остварен од уплата полазника.
Приход ................................................................................ 1.105.921,68
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900.674,15
205.247,53
135.414,58
340.662,11

10. Прослава Дана Универзитета
Приход је остварен уплатом Министарства културе.
Приход ................................................................................ 800.000,00
Расход .................................................................................. 971.902,50
Салдо ................................................................................... -171.902,50
Пренета средства из 2005. године...................................... 358.473,32
Укупно ................................................................................. 186.570,82
11. КОНУС (Конференција универзитета Србије)
Приход је остварен од уплата чланарина универзитета.
Приход ................................................................................ 1.194.551,67
Расход .................................................................................
147.298,36
Салдо .................................................................................. 1.047.253,31
12. Темпус пројекат
Приход ................................................................................ 832.364,77
Расход ................................................................................. 1.234.998,69
Салдо .................................................................................. -402.633,92
Коначан обрачун и уплата по пројекту извршиће се у мају 2007.
године.
13. Токио фонд
Приход ................................................................................ 580.710,35
Расход ..................................................................................
0,00
Салдо ................................................................................... 580.710,35
Средства су намењена за стипендирање 2 најбоља студената
факултета друштвених наука.
У 2006. години остварен је позитиван финансијски резултат
Укупан приход ................................................................. 293.492.099,83
Укупан расход .................................................................. 232.085.903,02
Вишак прихода над над расходима................................ 61.406.196,81
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93,36% вишка прихода над расходима односи се на наменска средства
(РЦУБ, Академска мрежа Србије, стипендије Владе Србије,
реконструкција
свечане
сале,
мултидисциплинарне
студије,
постдипломске студије, КОНУС, Токио фонд).
Када се узму у обзир и пренета средства из 2005. године, стање
је следеће:
Укупан приход (А+Б) у 2006. години............................... 293.492.099,83
Пренета средства из 2005.године (А+Б)........................... 17.098.761,44
Укупно расположива средства....................................... 310.590.861,27
Укупан расход (А+Б) у 2006. години............................. -232.085.903,02
Салдо ................................................................................. 78.504.958,25
Кориговање прихода за ПДВ и амортизацију ............... +1.331.608,67
Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2006. године ....
79.836.566,92
(Датум: 06. 03. 2007. године; 02 Број: 612-626/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тач. 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 131/06), а на
предлог Сената Универзитета од 08.12.2006. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 06. марта 2007. године,
доноси
О Д Л У К У
Покреће се иницијатива да Министарство просвете и спорта
обезбеди средстава Универзитету у Београду за покриће материјалних
трошкова основне делатности организација студентског стандарда.
Об р а з л о ж е њ е
Дописом од 28.11.2006. године Универзитету се обратио
АКУД „Бранко Крсмановић“ са захтевом да Савет да сагласност да се
финансирање организација студентског стандарда обавља преко
Универзитета.
Универзитет у Београду
је
оснивач АКУД-а “Бранко
Крсмановић”, АКУД-а „Жикица Јовановић-Шпанац“ и других
организација студентског стандарда.
До 1992. године, односно до доношења Закона о ученичком и
студентском стандарду, финансирање материјалних трошкова
организација студентског стандарда обављало се преко Универзитета,
када су Универзитету средства за ову намену укинута.
Да би се обезбедио опстанак друштава која имају
вишедеценијску традицију и завидан реноме, чак и у светским
размерама, а с обзиром на то да она носе име Универзитета у Београду
и да га представљају на најбољи могући начин, Универзитет покреће
иницијативу да Министарство просвете и спорта обезбеди средстава
Универзитету у Београду за покриће материјалних трошкова основне
делатности организација студентског стандарда.
(Датум: 06. 03. 2007. године; 02 Број: 612-2381/2-06)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05) и члана 39. ст. 1. тач. 3. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06), а на предлог Сената од 24.01.2007.године, Савет Универзитета,
на седници одржаној 06. марта 2007.године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2007.
годину.
l ПРИХОДИ
А) Приходи из буџета за основну делатност
1. Министарство просвете и спорта за УБ и РЦУБ
- материјални трошкови ...........................
9.419.000,00
- зараде запослених ...................................
37.895.820,00
УКУПНО ......
47.314.820,00
2. Министарство науке и заштите животне средине за РЦУБ
- зараде-технолош.развој ..........................
4.000.000,00
- материјални трошкови ...........................
13.720.000,00
УКУПНО ........
17.720.000,00
Б) Сопствени приходи
- Услуге трећим лицима ...............................
9.500.000,00
- Уплате факултета .......................................
4.680.000,00
- Део школарине самофинанс. студената
10.000.000,00
- РЦУБ-пројекти ...........................................
12.000.000,00
УКУПНО .......
36.180.000,00
Укупно А+Б
101.214.820,00
В) Приходи из буџета за посебне намене
1. Министарство просвете и спорта
- осигурање имовине и лица .....................
- стипендије Владе РС ..............................
- магистарске студије на УБ .....................
- инвестиц. одржавање –свечана сала ......
УКУПНО .......

14.400.630,00
68.000.000,00
950.000,00
35.000.000,00
118.350.630,00

2. Министарство науке и заштите животне средине за РЦУБ
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- Академска мрежа Србије-интернет..........
- Набавка опреме за Академску мрежу.......
УКУПНО .....
Укупно 1+2
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86.280.000,00
15.500.000,00
101.780.000,00
220.130.630,00

УКУПНО (од А до В) ............................... 321.345.450,00
Основна делатност Ректората финансираће се искључиво из
средстава буџета А) и сопствених прихода Б), у укупном износу од
101.214.820,00 динара.
Приходи из буџета В) у износу од 220.130.630,00 динара имају
строго наменски карактер, дефинасан уговорима са министарствима.
У складу са овим уговорима Ректорат обавља послове за потребе свих
факултета Универзитета у Београду (уговара осигурање, исплаћује
стипендије) и свих универзитета у Србији (Академска мрежа Србијеинтернет).
l l ТРОШКОВИ
А) Трошкови редовне делатности
- Комуналне услуге ....................................
7.200.000,00
- Административни материјал ..................
1.700.000,00
- Ситан материјал .......................................
370.000,00
- Средства за хигијену ...............................
500.000,00
- Одржавање опреме ..................................
2.850.000,00
- Одржавања програма ...............................
200.000,00
- Одржавање зграде и текуће поправке .....
800.000,00
- Обезбеђење зграде ....................................
1.300.000,00
- Остали текући издаци ................................ 1.900.000,00
(бензин,шпедитер,платни промет, огласи, таксе...)
- Репрезентација и поклони.......................... 1.250.000,00
- Специјализоване услуге (адвокат.вештач) 1.200.000,00
- Расходи за 3 центра ..................................... 5.200.000,00
- Издавачка делатност ................................. 1.014.000,00
- Међународна сардња ................................ 3.000.000,00
- Студентске награде ................................... 1.500.000,00
- Међународне чланарине ..........................
550.000,00
- Чланарина КОНУС и ВУС........................
1.150.000,00
- Закуп простора (Лола и гаража)..............
2.860.000,00
- Зараде запослених ..................................... 52.000.000,00
- Расходи за запослене ................................
1.240.000,00
- Трошови по пројектима РЦУБ-а ............. 9.300.000,00
- Међународна сарадња РЦУБ-а ................ 1.000.000,00
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- Ванредни издаци .......................................
УКУПНО .........

500.000,00
98.694.000,00

Б) Улагања у основна средства
- Набавка рачунарске опреме ....................
- Набавка клима уређаја .............................
- Набавка остале опреме (копир,агрегат..)
УКУПНО .......

900.000,00
1.200.000,00
420.820,00
2.520.820,00

В) Трошкови за посебне намене
- инвестиц. одржавање –свечана сала ......
- осигурање имовине и лица ...................
- стипендије Владе РС ............................
- магистарске студије на УБ ...................
- Академска мрежа Србије .......................
- Набавка опреме за Академску мрежу....
УКУПНО ...........

35.000.000,00
14.400.630,00
68.000.000,00
950.000,00
86.280.000,00
15.500.000,00
220.130.630,00

УКУПНО (од А до В) ............................... 321.345.450,00
Трошкови редовне делатности А) покривени су средствима
буџета са 65.034.820,00 динара. Недостајућа средства у износу од
36.180.000,00 динара обезбедиће се кроз сопствене приходе и учешће
факултета у трошковима заједничких активности.
(Датум: 06. 03. 2007. године; 02 Број: 612-627/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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Савет Универзитета у Београду, на Шестој седници одржаној 3.
априла 2007. године, утврдио је следеће
СМЕРНИЦЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ СА ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
О ФИНАНСИРАЊУ УНИВЕРЗИТЕТА

1. Дуг државе према Универзитету у Београду је велики и
угрожава наставу и положај наставника и студената.
2. Универзитет у Београду захтева да држава поштује Закон о
високом образовању, Уредбу о нормативима и стандардима услова
рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из
буџета, Посебан колективни уговор за високо и више образовање, као и
да што хитније подмири дуг буџета према факултетима Универзитета у
Београду.
3. Држава треба да стимулише факултете да остварују што веће
самосталне приходе.
4. Министарство просвете и спорта треба да настави да уплаћује
средства директно факултетима.
5. Универзитет у Београду би требало да убудуће тражи од
државе и средства за ванредне текуће делатности које су предвиђене
новим Законом о високом образовању, као што су евалуација,
акредитација, студијски програми и сл.
6. Универзитет у Београду сматра да се питање школарина може
принципијелно решити тако што би сви студенти добијали кредит којим
финансирају своје школовање и који би враћали, с тим што би буџетски
студенти добили кредит под нешто повољнијим условима (са нижом
каматом, обезбеђен од стране Гаранцијског фонда који би формирала држава
и сл.), док би студенти са одличним успехом, на пример, са просеком изнад
8,5 били ослобођени обавезе враћања кредита.

(Датум: 04. 04. 2007. године; 02 Број: 612-859/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05) и чланa 39. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), a на
предлог Одбра за финансије, Савет Универзитета у Београду на
седници одржаној 3. априла 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за
школарину за једну школску годину oсновних и мастер студија
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се редовне услуге које обухвата
школарина коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за
једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.
Члан 2.
Општим актом о мерилима за утврђивање школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују сразмерни део
висине школарине за покривање трошкова студија за стицање мање од
60 ЕСПБ бодова у току школске године.
Члан 3.
Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за
трошкове:
1. Услуга које Универзитет и факултети пружају студенту у
оквиру остваривања студијског програма-активне наставе:
предавања, вежбе, практикуме, семинаре и друге облике студија
предвиђене студијским програмом, колоквијуме, испите,
стручну помоћ при изради завршних радова и трошкове
експерименталног рада и др.
Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника и других
учесника у настави и њихово научно и стручно усавршавање и
све што је неопходно за практичну наставу.
2. Материјалне трошкове Универзитета и факултета (електрична
енергија, грејање, комуналне услуге и др.) који нису покривени
из средстава буџета.
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3. Инвестиционо и текуће одржавање које није покривено из
средстава буџета.
4. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета
студија.
5. Услуге административно стручних служби.
Члан 4.
Универзитет и факултети за административне и друге трошкове
могу наплаћивати само накнаде у висини коју је одобрио Савет
Универзитета, односно факултета и то за:
1. упис студената,
2. поновно пријављивање испита,
3. издавање дипломе,
4. издавање уверења о положеним испитима,
5. накнадну оверу семестра-триместра,
6. признавање испита са других факултета,
7. издавање дупликата индекса,
8. давање исписница,
9. друге сличне ванредне услуге на захтев студената.
Висине накнада за услуге из става 1. овог члана уједначиће се
на нивоу групација факултета.
Члан 5.
Универзитет и факултети донеће општи акт из члана 2. ове
одлуке најкасније до 30. 04. 2007. године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 04. 04. 2007. године; 02 Број: 612-860/1-07)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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Савет Универзитета у Београду, на предлог Одбора за
финансије, на 6. седници одржаној 03.04.2007. године, утврдио је
ПРЕДЛОГ МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА
СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ
Већ дуже време Министарство просвете и спорта РС не покрива
Универзитету трошкове које је обавезно да покрије на основу закона и
осталих прописа. Из тога се може извести закључак да је износ
школарине за самофинансирајуће студенте могуће прецизно и у пуном
износу утврдити тек када држава покрије све трошкове ( на које је
обавезују Закон и остали прописи) за буџетске студенте.
Министарство је у 2006. години покрило трошкове БУ са 34,4%.
Ако се износ преосталих трошкова које би требало да покрију
факултети
(2.628.854.000,00
динара)
подели
са
бројем
самофинансирајућих студената (23.604) добија се износ од 111.373
динара по самофинансирајућем студенту. Овај износ не укључује
зараде запослених на БУ. Просечна школарина за самофинансирајуће
студенте на БУ износи 80.096,00 динара. Када се износ укупних уплата
факултетима од стране Министарства (4.523.959.939,00 динара) подели
са бројем буџетских студената (47.343) добија се износ буџетских
издатака по буџетском студенту од 95.559 динара.
Из изнетих података произилазе следећа два закључка:
а) значајан део прихода од самофинансирајућих студената
користи се за покриће трошкова које је држава била
обавезна да покрије без обзира да ли постоје или не постоје
самофинансирајући студенти;
б)
постојеће
школарине
на
факултетима
за
самофинансирајуће студенте, за највећи број факултета БУ,
су мање од постојећих буџетских издатака по буџетском
студенту (95.559), мање од непокривених трошкова по
самофинансирајућем студенту (111.373) и мање од износа
трошкова по буџетском студенту, уколико факултети не би
имали уопште сопствене приходе, па би држава била
обавезна да трошкове покрије 100%.
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Имајући у виду изнете чињенице, Савет је усвојио следеће
принципе за одређивање школарина (који би требало да буду на снази
све док држава не покрије трошкове у износу на који је обавезна према
постојећим законским прописима):
1. минимални ниво школарине обухвата постојеће школарине (у
реалном износу, тј. кориговане за стопу инфлације) увећане за
10% за потребе развоја факултета;
2. приликом одређивања школарине за следећу школску годину
факултети би требало да се руководе и тржишним принципима;
3. препоручује се факултетима да у следећој школској години са
сваким буџетским и самофинансирајућим студентом закључе
уговор, којим ће бити регулисана права и обавезе, као и да
факултети упознају студентске парламенте са главним ставкама
расхода из свог годишњег извештаја о пословању;
4. питање школарина се може принципијелно разрешити на
следећи начин: сви студенти добијају
кредит којим
финансирају своје школовање и који враћају, с тим што
буџетски студенти добијају кредит под нешто повољнијим
условима, рецимо, са нижим каматама (које обезбеђује
Гаранцијски фонд на нивоу државе), док студенти са високим
просеком (на пример, изнад 8,5) не би враћали кредит, и слично.
(Датум: 04. 04. 2007. године; 02 Број: 612-860/2-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 28. новембра 2006. године, донео
је
ПОСЛОВНИК
СЕНАТA УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником се уређује организација начина рада и
одлучивања Сената Универзитета у Београду (у даљем тексту: Сенат)
у складу са делокругом утврђеним Статутом Универзитета, као и друга
питања од значаја за рад Сената.
Члан 2.
Одредбе овог пословника примењују се на сва лица која
присуствују седницама Сената, осим одредбе које се односе на
одлучивање.
II КОНСТИТУИСАЊЕ СЕНАТА
Члан 3.
На конститутивној седници Сената верификују се мандати
чланова Сената за текући мандатни период.
Састав Сената објављује се у „Гласнику Универзитета у
Београду“.
III ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Члан 4.
Председник Сената је ректор, по функцији.
Члан 5.
Председник Сената:
1. организује и сазива седнице Сената,
2. руководи седницама Сената,
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3. потписује акте које доноси Сенат,
4. обавља и друге послове утврђене општи актима Универзитета и
овим пословником.
У случају одсутности председника Сената, седницу може
сазвати и њоме руководити проректор кога ректор овласти.
IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СЕНАТА
Члан 6.
Члан Сената је дужан да учествује у раду Сената.
Ако члан Сената одсуствује са седнице Сената више од три пута
у току једне школске године без правдања одсуства, Сенат ће на ту
околност упозорити факултет, односно институт о чијем члану је реч.
Члан 7.
Поред чланова Сената, у раду Сената учествују и генерални
секретар Универзитета и студент проректор, без права одлучивања.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се
односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма,
анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, у
раду Сената учествује 8 представника студената.
Председник Сената може позвати и друга лица да учествују у
раду Сената, без права одлучивања.
Члан 8.
Члан Сената има право да тражи обавештења и објашњења од
председника Сената, проректора и генералног секретара, о питањима
која су на дневном реду седнице Сената.
V ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ
Члан 9.
Седницу Сената сазива председник Сената, на сопствену
иницијативу, иницијативу председника Савета Универзитета или на
предлог неког од чланова Универзитета.
Када се седница Сената не сазива на иницијативу председника
Сената, овлашћени представник предлагача, истовремено са
предложеним питањима о којима се жели расправа на седници,
подноси и одговарајуће образложење.
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Члан 10.
Седницу Сената припрема председник, у сарадњи са
проректорима и генералним секретаром.
Председник Сената предлаже дневни ред за седницу Сената.
Члан 11.
Позив за седницу Сената садржи: датум, место и време
одржавања седнице, као и предлог дневног реда.
Позив за седницу, са записником са претходне седнице и
одговарајућим материјалом, ставља се на интернет страницу
Универзитета и доставља путем електронске поште свим члановима
Сената и лицима позваним да учествују у раду Сената.
Члан 12.
Седница Сената се сазива седам дана пре њеног одржавања.
Председник Сената може сазвати седницу Сената 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.
Седнице Сената су јавне.
VI ОДРЖАВАЊЕ, ТОК СЕДНИЦЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 13.
Сенат ради и одлучује на седници којој присуствује већина
укупног броја чланова Сената.
Члан 14.
Председник Сената отвара седницу и утврђује да ли постоји
кворум за пуноважан рад и одлучивање.
По утврђивању кворума, председник приступа утврђивању
дневног реда.
Члан 15.
Члан Сената може предложити Сенату разматрање и
одлучивање о питању које није предложено дневним редом.
Сенат се изјашњава о томе да ли предложена тачка улази у
дневни ред.
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Члан 16.
По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника са
претходне седнице Сената.
Члан Сената има право да стави примедбе на записник са
претходне седнице.
О основаности примедбе на записник одлучује Сенат, јавним
изјашњавањем.
Усвојени записник потписује председник Сената и секретар,
односно лице које је водило записник.
Члан 17.
Разматрање и одлучивање на седници Сената обавља се по
тачкама усвојеног дневног реда.
Претрес се отвара по свакој тачки дневног реда.
Чланови Сената на седници могу учествовати у расправљању о
предмету дневног реда, само када претходно дизањем руке траже и
добију реч од председника.
Сваки учесник у расправи по тачки дневног реда, има право да
говори једанпут, уз обавезу да кратко и јасно изнесе свој став и
мишљење.
Учешће у расправи не може трајати дуже од 10 минута.
Изузетно, председник може одобрити говорнику да допуни,
односно да измени своје мишљење, али учешће у расправи и остали
предмети могу трајати најдуже 5 минута.
По завршеном претресу, председник Сената ставља предложене
акте Сената, на одлучивање.
Члан 18.
Сенат доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином
гласова укупног броја чланова, јавним гласањем, изузев, ако Статутом
или другим општим актом Универзитета није предвиђено другачије.
На предлог члана Сената, Сенат може одлучити да се гласање
обавља прозивком.
О питањима процедуралне природе Сенат одлучује већином
гласова присутних чланова Сената.
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VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ
Члан 19.
О одржавању реда на седници стара се председник Сената.
Због повреде реда на седници председник може опоменути
члана Сената, одузети му реч и удаљити га из просторије у којој се
седница одржава.
Члан 20.
Председник ће изрећи опомену члану Сената, када он својим
понашањем, или разговором на седници, нарушава ред, или вређа
присутне на седници.
Члан 21.
Председник ће одузети реч члану који је већ на истој седници
два пута опомињан да се придржава дневног реда и овог пословника,
ако и даље настави са таквим понашањем.
Члан 22.
Председник ће удаљити члана Сената из просторије у којој се
одржава седница, уколико члан настави са нарушавањем реда на
седници и поред изречене опомене.
Члан 23.
Ако током седнице, због дуготрајне расправе дође до замора чланова,
или због потребе провере или прибављања одређених података неопходних за
одлучивање, председник може прекинути седницу.

Прекид седнице не може трајати дуже од 30 минута.
Члан 24.
Када је расправљање о свим питањима дневног реда завршено,
председник закључује рад седнице.
VIII ЗАПИСНИК О РАДУ СЕНАТА
Члан 25.
О току седнице Сената 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
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која су позвана да учествују у раду, питања која су разматрана на
седници, као и закључке по свакој тачки дневног реда.
Члан 26.
Усвојени записници са седница Сената, са целокупном
документацијом и магнетоскопском траком, трајно се чувају у архиви
Универзитета.
IX АКТИ СЕНАТА
Члан 27.
Сенат доноси: пословник, правилнике и одлуке.
Сенат може, по појединим питањима која су на дневном реду,
доносити закључке и препоруке.
Акти из става 1. овог члана објављују се у „Гласнику
Универзитета у Београду“.
X ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
Члан 28.
Стручне послове за потребе Сената обавља Стручна служба
Универзитета.
Сенат има секретара кога именује ректор, из реда запослених у
Стручној служби.
XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 29.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник Већа Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 121/04).
Овај пословник ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 28. 11. 2006. године; 06 Број: 612-942/1-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу чл. 46. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета“ број 131/06), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 4. априла 2007. године донео је
ПРАВИЛНИК
О ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БЕОГРАДУ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се састав већа научних, односно
уметничких области на Универзитету у Београду (у даљем тексту: већа
научних области), начин избора и број чланова, као и поступци за
остваривање надлежности већа научних области.
Члан 2.
На Универзитету се образују већа научних, односно уметничких
области за једну или више сродних научних, односно уметничких
области.
Члан 3.
Веће научних области чине представници Универзитета,
факултета и института, из реда редовних професора, односно научних
саветника.
Члан 4.
Чланове већа научних области именује ректор на предлог
наставно научних већа факултета, односно научних већа института.
Члан 5.
Председника и заменика председника Већа научних области
именује ректор, на предлог Већа научних области, из реда чланова
Већа.
Члан 6.
Секретара и заменика секретара Већа научних области именује
ректор, из реда запослених у Стручној служби Универзитета.
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Члан 7.
Председник, заменик председника и чланови Већа научних
области именују се, односно бирају, на три године.
II - НАДЛЕЖНОСТ
Члан 8.
Надлежност Већа научних области везује се за научне области,
независно од факултета на којем се изводи студијски програм.
Члан 9.
Веће научних области:
1) доноси одлуку о избору наставника у звања доцента и
ванредног професора, на предлог изборног већа
факултета;
2) даје мишљење Сенату о предлогу изборног већа
факултета за избор у звање редовног професора;
3) даје сагласност на предлог теме докторске
дисертације пријављене на факултету;
4) даје сагласност на реферат о поднетој докторској
дисертацији која се брани на факултету;
5) утврђује предлог ближих критеријума за избор у
звања наставника у научној, односно уметничкој
области;
6) разматра рад заједничких катедри за ужу научну
област;
7) даје мишљење на предлог студијског програма који
разматра веће групације, у вези са предметима за које
факултет који чини предлог није матичан, као и у
вези са њиховим садржајем;
8) разматра и одлучује о другим питањима која му
повери Сенат.
III- БРОЈ И САСТАВ ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
Члан 10.
Универзитет има осам већа научних области и то:
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I Веће научних области медицинских наука
II Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
III Веће научних области правно-економских наука
IV Веће научних области природно-математичких наука
V Веће научних области техничких наука
VI Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
VII Веће научних области природних наука
VIII Веће научних области биотехничких наука.
Члан 11.
Чланове већа научних области предлажу факултети на следећи
начин:
Број чланова
I Веће научних области медицинских наука .................................... 22
1. Медицински факултет ------------------------------------------------------- 5
2. Фармацеутски факултет ----------------------------------------------------- 3
3. Факултет ветеринарске медицине------------------------------------------3
4. Стоматолошки факултет -----------------------------------------------------3
5. Факултет спорта и физичког васпитања ----------------------------------2
6. Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију --------------------------------------------------------------2
7. Биолошки факултет -----------------------------------------------------------1
8. Електротехнички факултет --------------------------------------------------1
9. Факултет политичких наука -------------------------------------------------1
10. Институт за медицинска истраживања -----------------------------------1
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II Веће научних области друштвено-хуманистичких наука ......... 22
1. Филозофски факултет --------------------------------------------------------5
2. Филолошки факултет ---------------------------------------------------------5
3. Учитељски факултет ----------------------------------------------------------3
4. Православни богословски факултет ---------------------------------------2
5. Правни факултет ---------------------------------------------------------------2
6. Факултет политичких наука -------------------------------------------------1
7. Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију ---------------------------------------------------------------1
8. Економски факултет-----------------------------------------------------------1
9. Институт за филозофију и друштвену теорију-------------------------- 1
10. Факултет спорта и физичког васпитања ----------------------------------1
III Веће научних области правно-економских наука ................... 23
1. Правни факултет --------------------------------------------------------------5
2. Економски факултет --------------------------------------------------------- 5
3. Факултет политичких наука ------------------------------------------------4
4. Факултет безбедности --------------------------------------------------------3
5. Пољопривредни факултет ---------------------------------------------------2
6. Филозофски факултет --------------------------------------------------------1
7. Математички факултет -------------------------------------------------------1
8. Факултет организационих наука ------------------------------------------ 1
9. Институт за филозофију и друштвену теорију ------------------------- 1
IV Веће научних области природно-математичких наука ............ 21
1. Математички факултет ------------------------------------------------------5
2. Физички факултет ------------------------------------------------------------4
3. Електротехнички факултет -------------------------------------------------2
4. Факултет организационих наука ------------------------------------------2
5. Грађевински факултет -------------------------------------------------------2
6. Машински факултет ---------------------------------------------------------2
7. Економски факултет ---------------------------------------------------------1
8. Технолошко-металуршки факултет --------------------------------------1
9. Институт за физику ----------------------------------------------------------1
10. Институт Михаило Пупин ------------------------------------------------1
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V Веће научних области техничких наука ....................................... 27
1. Електротехнички факултет --------------------------------------------------4
2. Машински факултет ----------------------------------------------------------4
3. Факултет организационих наука -------------------------------------------4
4. Технолошко-металуршки факултет--------------------------------------- 4
5. Саобраћајни факултет --------------------------------------------------------4
6. Рударско - геолошки факултет ---------------------------------------------3
7. Технички факултет у Бору --------------------------------------------------2
8. Математички факултет -------------------------------------------------------1
9. Грађевински факултет --------------------------------------------------------1
VI Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука ..... 18
1. Архитектонски факултет -----------------------------------------------------5
2. Грађевински факултет --------------------------------------------------------5
3. Географски факултет ---------------------------------------------------------4
4. Рударско - геолошки факултет ----------------------------------------------1
5. Саобраћајни факултет --------------------------------------------------------1
6. Шумарски факултет -----------------------------------------------------------1
7. Филозофски факултет (Историја уметности) ----------------------------1
VII Веће научних области природних наука .................................... 22
1. Биолошки факултет------------------------------------------------------------5
2. Хемијски факултет ------------------------------------------------------------5
3. Факултет за физичку хемију-------------------------------------------------3
4. Фармацеутски факултет -----------------------------------------------------2
5. Технолошко-маталуршки факултет----------------------------------------1
6. Шумарски факултет-----------------------------------------------------------1
7. Пољопривредни факултет ---------------------------------------------------1
8. Факултет ветеринарске медицине -----------------------------------------1
9. Институт за хемију, технологију и металургију-------------------------1
10. Институт за биолошка истраживања--------------------------------------1
11. Институт за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство----------------------------------------------------- 1
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VIII Веће научних области биотехничких наука .............................. 22
1. Пољопривредни факултет--------------------------------------------------- 5
2. Шумарски факултет-----------------------------------------------------------5
3. Биолошки факултет------------------------------------------------------------2
4. Факултет ветеринарске медицине -----------------------------------------2
5. Машински факултет ----------------------------------------------------------2
6. Медицински факултет --------------------------------------------------------1
7. Технолошко-маталуршки факултет----------------------------------------1
8. Архитектонски факултет -----------------------------------------------------1
9. Грађевински факултет ------------------------------------------------------- 1
10. Православни богословски факултет --------------------------------------1
11. ИНЕП-----------------------------------------------------------------------------1
III - РАД ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
Члан 12.
Веће научних области обавља послове из својег делокруга на
седницама.
Веће научних области одлучује већином гласова укупног броја
чланова, осим уколико је Статутом Универзитета (у даљем тексту:
Статут) друкчије предвиђено.
Када веће научних области одлучује о питањима из члана 9.
став 1. тач. 1. и 2. овог правилника, његовој седници мора
присуствовати најмање две трећине чланова.
Веће научних области доноси одлуке јавним гласањем, а о
питањима из члана 9. став 1. тач. 1. и 2. може одлучити да гласа тајно.
Члан 13.
Веће научних области остварује надлежност из чл. 9. тач. 1. и 2.
овог Правилника, на начин утврђен Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивању радног односа наставника Универзитета у
Београду.
Овим Правилником уређује се остваривање надлежности већа
научних области утврђене чл. 9. тач. 3. и 4. овог Правилника.
Утврђивање предлога ближих критеријума за избор у звања
наставника у научној, односно уметничкој области, као надлежност
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прописану чл. 9. тач. 5. овог правилника, веће научних области
остварује разматрањем иницијалног предлога достављеног од стране
Сената.
IV- ПОСТУПАК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ТЕМУ И
РЕФЕРАТ О УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Члан 14.
Поступак за давање сагласности на предлог теме докторске
дисертације, односно на реферат о урађеној докторској дисертацији
покреће факултет на коме је дисертација пријављена, упућивањем
захтева за давање сагласности већу научних области матичном за
научну област, односно дисциплину којој припада предмет
дисертације.
Захтев из става 1. овог члана, који чини саставни део овог
правилника и потребну документацију, факултет доставља
Универзитету у довољном броју за све чланове већа научних области и
један примерак за Архиву Универзитета. (Обрасци 1 и 2)
Члан 15.
По пријему захтева факултета из члана 14. овог Правилника,
веће научних области оцењује да ли је матично за предмет дисертације
за коју се тражи сагласност.
Ако веће научних области оцени да није матично за предмет
захтева, упутиће га матичном већу научних области и о томе ће, у року
од три дана, обавестити факултет који је поднео захтев.
Члан 16.
У поступку одлучивања о захтеву за давање сагласности, веће
научних области може донети одлуку о давању сагласности или одлуку
да се не даје сагласност на предлог докторске дисертације, односно на
реферат о урађеној докторској дисертацији.
Ако веће научних области оцени да недостају одређени
елементи потребни за одлучивање, донеће закључак о одлагању
разматрања захтева ради прибављања допуне и одредиће рок у коме
факултет треба да достави тражену допуну.
По истеку утврђеног рока, веће научних области ће приступити
одлучивању на основу расположиве документације.
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Члан 17.
Веће научних области је дужно да донесе одлуку о давању или о
недавању сагласности у року од 45 дана од дана пријема захтева у
Стручној служби Универзитета.
У рок из став 1. овог члана не урачунавају се дани од 15. јула до
30. септембра (летњи распуст), од 31. јануара до 15. фебруара (зимски
распуст), дани државних и верских празника, као и рок за допуну
захтева.
Члан 18.
На одлуке већа научних области, као и на закључак већа
научних области о нематичности за предмет захтева који му је упућен,
факултет- подносилац захтева може поднети приговор Сенату
Универзитета.
Одлука Сената Универзитета о приговору је коначна.
Члан 19.
Секретар већа научних области, у договору са председником
већа научних области, припрема седницу, стара се о материјалима за
седницу, води записник о раду већа научних области и припрема
одлуке и друге акте из надлежности већа.
Записник потписују председник и секретар већа научних
области.

IV- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДЛОГ
ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Члан 20.
Уз захтев за давање сагласности на предлог теме докторске
дисертације факултет доставља већу научних области образложење
теме и извештај надлежног тела факултета о научној заснованости
предложене теме.
Образложење теме из става 1. овог члана садржи: предмет
истраживања, циљ, основне хипотезе и метод истраживања.
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Члан 21.
У поступку разматрања предлога теме докторске дисертације
ради давања сагласности, веће научних области оцењује:
1. да ли се из образложења теме може закључити да је реч о
оригиналној идеји, и
2. да ли је предложена тема од значаја за развој науке, примену
њених резултата, односно развој научне мисли уопште.

V - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА РЕФЕРАТ О
УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Члан 22.
Уз захтев за давање сагласности на реферат о урађеној
докторској дисертацији, факултет доставља реферат комисије за оцену
и одбрану дисертације, одлуку наставно-научног већа факултета о
усвајању реферата, као и евентуалне примедбе стављене на реферат, у
складу са статутом факултета.
Члан 23.
У поступку разматрања реферата о урађеној докторској
дисертацији ради давања сагласности, веће научних области оцењује:
1. да ли је урађена докторска дисертација у складу са темом на
коју је Универзитет дао сагласност и
2. да ли наводи садржани у реферату потврђују да су се стекли
услови за одбрану докторске дисертације.

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Одредбе чл. 15. ст. 2. и чл. 17. ст. 2. сходно се примењују у
поступку избора у звања наставника и у поступку давања мишљења
Сенату о предлогу изборног већа факултета за избор у звање редовног
професора.
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Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о стручним већима Универзитета у Београду - пречишћен
текст, објављен у „Гласнику Универзитета у Београду“ број 124/05.
(Датум: 11. 04. 2007. године; 02 Број: 612-791)
ПРЕДСЕДНИК
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Напомена:
Саставни део овог правилника су образац Захтева за давање сагласности на
предлог теме докторске дисертације, штампан на страни 97. „Гласника Универзитета
у Београду“, бр. 134/2007 и образац Захтева за давање сагласности на реферат о
урађеној докторској дисертацији, штампан на страни 98. „Гласника Универзитета у
Београду“, бр. 134/2007.
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На основу члана 18. став 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 136/06) и Одлуке Савета Универзитета о
оснивању Информативног центра Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ бр. 122/05), Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21. фебруара 2007. године, донео је
1.
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

У Правилнику о раду Информативног центра Универзитета који је
усвојило Веће Универзитета на седници одржаној 11. маја 2005. године мења
се члан 6. који треба да гласи:
Члан 6.
Стручне послове из домена делатности Центра обављају запослени у
ИЦУБ-у у складу са систематизацијом радних места коју на предлог
директора доноси ректор.
Средства за рад и зараде запослених обезбеђују се у складу са општим
актима којима се уређују зараде запослених на Универзитету.
Стручне и административно-техничке послове за потребе ИЦУБ-а
обавља стручна служба Универзитета.
2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3.
Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 26. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-12.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. став 3. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05) и члана 41. тачка 39. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06), Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 04. 04.
2007. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА ПРОФЕСОРА
ЕМЕРИТУСА
Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“
број 132/06) врши се измена тако што се у целом тексту правилника
реч „Веће“ замењује речју „Сенат“, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 2. став 1. после речи „редовном професору“, додаје се реч
„Универзитета“.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 10. 05. 2007. године: 06 Број: 612-1688/2-06)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. а у вези са чланом 50. ст. 8. и 9. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број:
131/06), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
децембра 2006. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОГРАМСКИХ САВЕТА
И НАЧИНУ ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА
У ВЕЋЕ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ
I Општа одредба
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин образовања програмских савета
за студијске програме које организује Универзитет у Београду ( у
даљем тексту: Универзитет), надлежности, састав и број чланова
програмских савета и начин избора представника програмских савета у
Веће за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Веће)
II Образовање програмских савета
Члан 2.
Сенат образује програмски савет за сваки мултидисциплинарни
студијски програм на Универзитету.
Чланови програмског савета именују се из реда наставника оних
факултета који непосредно учествују у реализацији програма као и
оних факултета који су заинтересовани за одговарајући програм.
Уколико у реализацији студијског програма, на начин прописан
општим актом Универзитета, учествује институт, односно друга
научноистраживачка установа у саставу Универзитета, један члан
програмског савета именује се из реда истраживача у одговарајућем
научном звању који је у радном односу на неодређено време у том
институту, односно научно истраживачкој установи.
Члан 3.
Програмски савет има најмање пет чланова.
Број чланова и састав програмског савета утврђује Сенат на
предлог Већа.
Мандат чланова програмског савета траје три године.
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Члан 4.
Програмски савет има председника и заменика председника.
Председника и заменика председника бира програмски савет из
реда својих чланова, јавним гласањем, већином гласова укупног броја
чланова.
Члан 5.
Програмски савет обавља послове из свог делокруга на
седницама. Програмски савет одлучује већином гласова укупног броја
чланова.
Председник програмског савета доставља потписан записник са
седнице Већу за мултидисциплинарне студије.
III Надлежност програмских савета
Члан 6.
Програмски савет:
- припрема предлоге за Веће за мултидисциплинарне студије о
свим питањима од значаја за организовање и реализацију студијског
програма;
- одлучује о организационим и техничким питањима извођења
наставе и испита на одговарајућем студијском програму;
- анализира ток и реализацију студијских програма и предлаже
мере за њихово побољшање;
- обавља и друге послове које му повери Веће.
Члан 7.
Програмски савет подноси извештај о раду и реализацији
студијског програма Већу за мултидисциплинарне студије, најмање
једном годишње.
IV Избор представника програмског савета у Веће за
мултидисциплинарне студије
Члан 8.
Програмски савет бира једног представника у Веће.
За представника у Већу бира се члан програмског савета у
звању редовног или ванредног професора.
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IV Завршна одредба
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику
Универзитета у Београду“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
образовању програмских савета за мултидисциплинарне/интердисциплинарне програме које организује Универзитет у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 109/2001).
(Датум: 11. 12. 2007. године; 04 Број: 612-2461/1-06)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 50. став 6. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 131/06), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. децембра 2006.
године, доноси
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА ВЕЋА ГРУПАЦИЈА И
ВЕЋА ИНСТИТУТА У ВЕЋЕ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ
СТУДИЈЕ

I Општа одредба
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин избора представника већа
групација и Већа института у Веће за мултидисциплинарне студије
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Веће).
II Избор представника већа групација у Веће за
мултидисциплинарне студије
Члан 2.
Већа групација бирају 9 (девет) представника у Веће и то:
1. Веће групације друштвено хуманистичких наука: два представника;
2. Веће групације медицинских наука: два представника;
3. Веће групације природно-математичких наука: два представника;
4. Веће групације техничко-технолошких наука: три представника.
Члан 3.
Веће групације бира своје представнике из реда наставника, а на
предлог наставно - научних већа факултета, јавним гласањем, већином
гласова укупног броја чланова
При избору веће групације посебно води рачуна да
представници делују у научним областима од интереса, или у блиској
вези са оним које се изучавају на мултидисциплинарним студијским
програмима.
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III Избор представника Већа института у Веће за
мултидисциплинарне студије
Члан 4.
Веће института бира једног представника у Веће из реда
истраживача са научним звањем, а на предлог научних већа института,
јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.
При избору Веће института посебно води рачуна да
представник делује у научној области од интереса, или у блиској вези
са оним које се изучавају на мултидисциплинарним студијским
програмима.
IV Завршна одредба
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику
Универзитета у Београду“
(Датум: 11. 12. 2006. године; 04 Број: 612-2462/1-06)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 157. ст. 5, а у вези са чланом 36. став 2. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Унивезитета у Београду”, број
131/06), и Одлуке о поступку спровођења избора чланова Сената из
реда директора научних института и представника студената у Сенату
и Савету Универзитета, број: 612-1997/1-06, Веће Универзитета, на
предлог Савеза студента и других студентских организација, на
седници одржаној 25. 10. 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПЕТ ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА
У САВЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА
I
БИРАЈУ СЕ следећи представници студената за чланове Савета
Универзитета:
1. ГОРАН МИНИЋ, студент Саобраћајног факултета
2. ВУЈО ГРУЈИЋ, студент Факултета безбедности
3. ТОМИСЛАВ МОМИРОВИЋ, студент Правног факултета
4. ВЛАДИМИР ТОДОРОВИЋ, студент Стоматолошког факултета
5. ЈЕЛЕНА ВЕЈИЋ, студент Филозофског факултета.
II
Мандат изабраних представника студената у Савету
Универзитета траје годину дана, односно до избора студентских
представника у Савету од стране Студентског парламента
Универзитета
(Датум: 25. 10. 2006. године; 02 Број 612-1997/2-06)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 157. ст. 5, а у вези са чланом и чланом 40. став
4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Унивезитета у
Београду”, број 131/06), и Одлуке о поступку спровођења избора
чланова Сената из реда директора научних института и представника
студената у Сенату и Савету Универзитета, број: 612-1997/1-06, Веће
Универзитета, на предлог Савеза студента и других студентских
организација, на седници одржаној 25. 10. 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ОСАМ ПРЕДСТАВНИКА СТУДЕНАТА
У СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА
I
БИРАЈУ СЕ следећи представници студената који ће
учестовати у раду Сената Универзитета при расправљању, односно
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности
студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова:
1. МИЛАН ТАНЧИЋ, студент Технолошко-металуршког факултета
2. МИЛОШ КОСТАДИНОВИЋ, студент Грађевинског факултета
3. ИВАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ, студент Физичког факултета
4. САША СТОЈАНОВИЋ, студент Техничког факултета у Бору
5. ДАМИР ШТАЈНЕР, студент Факултета спорта и физичког
васпитања
6. НЕНАД МИЛОШЕВИЋ, студент Економског факултета
7. МАРКО ЂЕНАДИЋ, студент Пољопривредног факултета
8. ДУШАН ЗЛОКОЛИЦА, студент Филозофског факултета.
II
Мандат изабраних представника студената у Сенату
Универзитета траје годину дана, односно до избора студентских
представника у Сенату од стране Студентског парламента
Универзитета
(Датум: 25. 10. 2006. године; 02 Број: 612-1997/3-06)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 55. ст. 2. тач. 3. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 24. 01. 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
I
За чланове Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета из
реда студентских представника у Сенату, именују се:
1. Душан Злоколица, студент Филозофског факултета
2. Дамир Штајнер, студент Факултета спорта и физичког васпитања.
II
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 24. 01. 2007. године)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 54. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат
Универзитета, на предлог ректора, на седници одржаној 24. 01. 2007.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
I
За чланове Одбора за финансије, именују се:
1. Проф. др Бранко Медојевић, проректор задужен за финансије,
председник Одбора
2. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет
3. Проф. др Жељко Ђуровић, Електротехнички факултет
4. Проф. др Миодраг Зец, Филозофски факултет
5. Проф. др Светислав Табороши, Правни факултет
6. Проф. др Небојша Ралевић, Пољопривредни факултет
7. Проф. др Предраг Пешко, Медицински факултет.
II
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 24. 01. 2007. године)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 53. ст. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 24. 01. 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
I
За чланове Одбора за статутарна питања, именују се:
1. Проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет, председник Одбора
2. Проф. др Дејан Поповић, Електротехнички факултет
3. Проф. др Цане Тулић, Медицински факултет.
II
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 24. 01. 2007. године)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. став 7. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Унивезитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета,
на предлог ректорског колегијума, на седници одржаној 14. марта
2007. године, доноси
ОДЛУКУ О УПОТРЕБИ
ГРБА, ЗАСТАВЕ И ПЕЧАТА
(1) Грб Универзитета употребљава се на згради Ректората, у
Кабинету ректора, у Свечаној сали и у службеним просторијама које
одреди ректор, у саставу великог печата, на меморандуму, као и на
званичним позивницама, честиткама и сл.
Застава Универзитета стално се вије изнад главног улаза у
зграду Ректората, са десне стране, спреда гледано, од заставе
Републике Србије. Застава Универзитета истиче се у Кабинету ректора,
а може се истицати на прославама и другим свечаним манифестацијама
којима се обележавају догађаји значајни за Универзитет.
(2) У оквиру својих основних делатности високошколске
јединице у саставу Универзитета имају право и обавезу да се служе
грбом и заставом Универзитета, као и да их у целости или делимично
уносе у своја обележја.
(3) Високошколска јединица у саставу Универзитета дужна је да
на одговарајући начин употребљава заставу Универзитета: да је истиче
увек поред заставе факултета када се вије на згради и када се налази у
службеним просторијама.
(4) Наставно-научно веће факултета донеће одлуку о сходној
употреби грба и заставе Универзитета и о томе ће обавестити
Универзитет.
(5) Одлуку о употреби грба и заставе Универзитета у
маркетиншке сврхе, као и у другим случајевима, доноси ректор.
(6) Пречник печата који се користи и као суви жиг износи 32
mm. Пречник великог печата износи 39 mm. Пречник малог печата
износи 28 mm.
(7) Печат-суви жиг употребљава се за оверу јавних исправа које
издаје Универзитет.
(8) Велики печат употребљава се за оверу осталих аката
Универзитета.
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(9) Мали печат употребљава се у случајевима у којима је његова
употреба подеснија.
(10) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. 03. 2007. године; 02 Број: 612-587/1-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 37. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3. став 2.
Прaвилника о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а у складу са предлозима
факултета, Сенат је на седници одржаној 28. новембра 2006. године,
донео
ОДЛУКУ
I
Утврђује се листа конкурентских високошколских установа за
Универзитет у Београду:
II
Листа ће се допуњавати у складу са новим предлозима
факултета.
III
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 04. 12. 2006. године; 06 Број: 6/I-9)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана члана 3. став 2. Прaвилника о давању
сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у
другој високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду”,
број 132/06) и члана 2. став 1. Одлуке о утврђивању листе
конкурентских високошколских установа, број 6/I-9 од 11. 12. 2006.
године, а у складу са предлогом Саобраћајног Факултета, Сенат
Универзитета на седници одржаној 04. априла 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Допуњује се листа конкурентских високошколских установа, у
смислу радног ангажовања наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи, а у складу са предлогом
Саобраћајног Факултета број 281/1 од 02.04.2007. године.
О бра зложење
Сенату Универзитета у Београду обратио се Саобраћајни
факултет захтевом за проширење објављене листе конкурентских
високошколских установа.
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 04. 04.
2007. године прихватио је предлог факултета, те је одлучено као у
диспозитиву ове одлуке.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Датум: 11. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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ЛИСТА КОНКУРЕНТСКИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
ЗА ФАКУЛТЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет у Новом Саду,
1.Природно-математички факултет,
- Универзитет у Крагујевцу,
1. Природно-математички факултет,
- Универзитет у Нишу,

1. Природно-математички факултет,
- Универзитет у Приштини,

1. Природно-математички факултет, Косовска Митровица
- “Мeгатренд” Универзитет примењених наука, Београд
- Универзитет Сингидунум, Београд
- Универзитет “Унион”, Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет “Унион”,
1.Факултет за градитељски менаџмент.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет “Браћа Карић”:
1. Факултет за менаџмент “Браћа Карић”
2. Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница
Карић”
3. Факултет за предузетни менаџмент
4. Факултет за економију и политичке науке
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- Европски универзитет:

1. Факултет за интернационални менаџмент
2. Факултет за европски бизнис
3. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
4. IFAM - Institut Franco-Americain de Management
5. Институт за амерички бизнис – MBA универзитет
6. Факултет за стратешки и оперативни менаџмент
7. Факултет за услужни бизнис
- “Мeгатренд” Универзитет примењених наука:
1. Факултет за менаџмент
2. Факултет за пословне студије
3. Геоекономски факултет
4. Факултет за државну управу и администрацију
5. Факултет за менаџмент
6. Факултет за пословне студије
- Универзитет “Унион”:
1. Факултет за индустријски менаџмент
2. Факултет за градитељски менаџмент
3. Факултет за предузетнички бизнис
4. Рачунарски факултет
5. Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство,
осигурање и финансије
6. Факултет за менаџмент некретнина
- Универзитет у Новом Пазару:
1. Факултет за менаџмент и пословну економију
2. Факултет за информатику и информационе технологије
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- Привредна академија у Новом Саду:
1. Факултет за образовање дипломираних правника и
дипломираних економиста за потребе спољне трговине
2. Факултет за образовање дипломираних правника и
дипломираних економиста за потребе привреде у погледу
руководећих кадрова
- Факултет за менаџмент, Нови Сад
- Факултет информационих технологија, Београд (за трогодишње
основне студије, двогодишње магистарске студије - смерови Софтверско
инжењерство и Информациони системи и извођење наставе на даљину)
- Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
- Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет “Браћа Карић”:
1. Факултет за менаџмент “Браћа Карић”
2. Факултет за предузетни менаџмент
- Европски универзитет:
1. Факултет за интернационални менаџмент
2. Факултет за европски бизнис
3. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
- “Мeгатренд” универзитет примењених наука:
1. Факултет за менаџмент
2. Факултет за пословне студије
3. Факултет за уметност и дизајн
- Универзитет „Сингидунум“:
1. Факултет за пословну информатику (ФПИ)
2. Факултет за примењену екологију ''Футура''
3. Факултет за медије и комуникацију
- Универзитет “Унион”:
1. Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац
2. Факултет за градитељски менаџмент
3. Факултет за дизајн
4. Факултет за предузетнички бизнис
5. Рачунарски факултет

Гласник Универзитета у Београду

118

- Универзитет у Новом Пазару, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар
Решење бр: 612-00-602/2003-04 од 07. 10. 2003.
1. Факултет за информатику и информационе технологије
- Универзитет у Новом Саду:
1. Факултет техничких наука, Нови Сад
2. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин
- Универзитет у Крагујевцу
1. Машински факултет, Крагујевац
2. Машински факултет, Краљево
3. Технички факултет, Чачак
- Универзитет у Нишу,
1. Машински факултет
- Универзитет у Новом Пазару,
1. Факултет техничких наука
- Факултет за менаџмент, Нови Сад
- Факултет информационих технологија, Београд
- Виша техничка машинска школа, Београд-Земун,
- Виша електротехничка школа, Београд,
- Виша техничка школа, Београд,
- Виша железничка школа, Београд,
- Виша школа за информационе и комуникационе технологије,
Београд,
- Виша политехничка школа, Београд,
- Виша техничка школа, Суботица
- Виша техничка школа, Нови Сад,
- Виша техничка школа, Зрењанин
- Виша техничка школа, Пожаревац,
- Виша техничка школа, Чачак
- Виша техничка школа машинске и саобраћајне струке,
Крагујевац
- Виша техничко-технолошка школа, Крушевац,
- Виша техничка машинска школа, Трстеник,
- Виша пословно-техничка школа, Ужице,
- Виша техничка школа, Ниш,
- Виша техничка текстилна школа, Лесковац,
- Виша техничка технолошка школа, Врање.
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
- Европски универзитет,
1. Медицинска академија – US Medical School
- Стоматолошки факултет, Панчево.
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
- Правни факултети у Србији,
- “Мeгатренд” Универзитет примењених наука,
1.Факултет за државну управу и администрацију,
- Привредна академија из Новог Сада,
- Криминалистичка полицијска академија,
- Академија за дипломатију и безбедност.
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
- Стоматолошки факултет, Панчево,
- Европски универзитет,
1.Медицинска академија US Medical School, Београд
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
- “Мегатренд” Универзитет примењених наука,
1.Факултет за менаџмент у Зајечару
- Виша пословна школа, Чачaк
- Виша техничка машинска школа, Трстеник
- Виша техничка школа за индустријски менаџмент, Крушевaц
- Виша техничка технолошка школа, Врањe.
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ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
- Универзитет у Крагујевцу,
1.Правни факултет

- Универзитет у Нишу,
1.Факултет заштите на раду,
- Универзитет “Браћа Карић”,
1.Факултет за менаџмент “Браћа Карић”
- Универзитет Сингидунум,
1.Факултет за примењену екологију – Футура,
- Виша школа за еколошки инжењеринг, Београд
- Виша техничка школа, Нови Сад,
- Академија за дипломатију и безбедност.
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
- Универзитет у Новом Саду,
1.Пољопривредни факултет, Департман за ветерину
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
- Универзитет у Новом Саду,
1. Учитељски факултет у Сомбору.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
- Универзитет “Браћа Карић”:
1. Факултет за менаџмент “Браћа Карић”
2. Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница
Карић”
3. Факултет за предузетни менаџмент
4. Факултет за менаџмент у спорту
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- Европски универзитет:
1. Факултет за интернационални менаџмент
2. Факултет за европски бизнис
3. Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
4. IFAM - Institut Franco-Americain de Management
5. Институт за амерички бизнис – MBA универзитет
6. Факултет за стратешки и оперативни менаџмент
7. Факултет за услужни бизнис
- “Мeгатренд” Универзитет примењених наука:
1. Факултет за менаџмент
2. Факултет за пословне студије
3. Факултет за државну управу и администрацију
4. Факултет за менаџмент
5. Факултет за пословне студије
- Универзитет „Сингидунум“:
1. Факултет за финансијски менаџмент и осигурање
(ФФМО)
2. Факултет за пословну информатику (ФПИ)
3. Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
(ФТХМ)
4. Факултет за економију, финансије и администрацију
(ФЕФА)
5. Факултет за примењену екологију ''Футура''
6. Факултет за медије и комуникацију
- Универзитет “Унион”
1. Факултет за индустријски менаџмент
2. Факултет за градитељски менаџмент
3. Факултет за предузетнички бизнис
4. Рачунарски факултет
5. Београдска банкарска академија - Факултет за
банкарство, осигурање и финансије
6. Факултет за менаџмент некретнина
- Универзитет у Новом Пазару:
1.Факултет за менаџмент и пословну економију 2. Факултет за
информатику и информационе технологије
- Факултет за менаџмент, Нови Сад
- Факултет информационих технологија, Београд
- Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад
- Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад
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- Виша техничка школа за индустријски менаџмент, Крушевац
- Виша школа за менаџмент, Зајечар
- Пословна школа „Мегатренд“, Београд
- Виша школа за пословне секретаре и менаџмент, Нови Сад
- Виша школа за тренере и менаџере у спорту, Нови Сад
- Међународна виша стручна школа за предузетништво, Београд
- Виша школа за пропаганду и односе са јавношћу, Београд
- Виша економска школа, Ниш
- Виша школа за менаџмент у саобраћају и царини, Ниш
- Виша пословна школа у Чачку
- Виша школа за еколошки инжењеринг, Београд
- Виша школа за информационе технологије, Београд
- Виша школа за пројектни менаџмент, Београд
- Академија за дипломатију и безбедност
- Виша школа Београдска академија рачунарских наука, БеоградЗемун
- Виша пословна школа
- Пословна академија (оснивач Сингидунум), Ваљево
- Виша школа за рачуноводство и берзанско пословање, Београд
- Виша школа за математичку статистику, Београд
- Виша школа за компјутерске науке, Београд
- Виша школа за маркетинг, трговину и туризам, Суботица.
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
- Универзитет „Браћа Карић“,
1.Факултет за економију и политичке науке, Београд
- Универзитет „Сингидунум“,
1.Факултет за медије и комуникацију, Београд,
- „Мегатренд“, Универзитет примењених наука
1.Факултет за државну управу и администрацију, Београд
2.Факултет за културу и медије, Београд
- Универзитет у Нишу,
1.Филозофски факултет, Студијска група Журналистика
- Универзитет у Новом Пазару,
1. Факултет хуманистичких наука. (У оквиру одсека за
политичке науке постоје три смера: политикологија, журналистика,
дипломатија и међународни односи);

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.

123

- Универзитет у Новом Саду,
1.Филозофски факултет, Одсек за медијске студије
- Универзитет у Приштини,
1. Филозофски факултет (Косовска Митровица), Одељење за
социјални рад и социјалну политику, Одељење за
новинарство,
- Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду.
- Академија за дипломатију и безбедност, Београд.
- Академија лепих уметности, Београд, Факултет сценских и
примењених уметности
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
- Универзитет у Новом Саду,
1.Факултет физичке културе
- Универзитет у Нишу,
1.Факултет физичке културе
- Универзитет у Приштини,
1.Факултет за физичку културу – Лепосавић
- Универзитет “Браћа Карић”,
1.Факултет за менаџмент у спорту
- Виша кошаркашка школа, Београд
- Виша школа за спортске тренере, Београд
- Спортска академија, Београд
- Виша школа „Академија фудбала“, Београд
- Виша школа „БАМ“ – први међународни центар за највише
кошаркашко образовање „Борислав Станковић“, Београд
- Виша школа за тренере и менаџере у спорту, Нови Сад
- Европска виша школа за спортско новинарство Београд.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет у Новом Саду,
1. Медицински факултет, одсек фармације
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- Универзитет у Нишу,
1. Медицински факултет, одсек фармације
- Универзитет у Крагујевцу,
1. Mедицински факултет, одсек фармације
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет у Новом Саду,
1. Природно-математички факултет
2. Технички факултет Зрењанин
- Универзитет у Крагујевцу,
1. Природно-математички факултет
- 2. Технички факултет Чачак
- Универзитет у Нишу,
1.Природно-математички факултет
- Универзитет у Приштини,
1.Природно-математички факултет, Косовска Митровица
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет у Новом Пазару,
1.Факултет хуманистичких наука, Одсек за филологију са
истуреним одељењима у Нишу, Панчеву, Суботици и
Београду
- Универзитет “Браћа Карић”,
1.Факултет за стране језике, Београд.
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет у Новом Саду,
1.Пољопривредни факултет, Смер за хортикултуру и Смер за
пејзажну архитектуру;
- Универзитет „Унион“,
1. Факултет за градитељски менаџмент у Београду;
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- Виша школа за еколошки инжењеринг, Београд
- Виша техничка технолошка школа у Врању – смер Прерада
дрвета.
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
- Универзитет „Браћа Карић“, Београд, Факултет за економију и
политичке науке
- Универзитет „Мегатренд“, Београд, Геоекономски факултет
- Интернационални универзитет у Новом Пазару, Факултет
хуманистичких наука
- Академија за дипломатику и безбедност у Београду
- Факултет за менаџмент у Новом Саду
- Виша школа за примењену психологију у Београду
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
- Факултет техничких наука у Новом Саду
- Машински факултет у Нишу, смер саобраћајно машинство
- Виша техничка машинска школа у Земуну
- Виша железничка школа у Београду
- Виша школа за информационе и комуникационе технологије у
Београду
- Универзитет Мегатренд у Београду
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду“, број 128/05) и предлога Већа групације друштвених наука
број 06-249/12-4 од 05. 07. 2006. године, Веће Универзитета на седници
одржаној 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
O допуни Одлуке Већа Универзитета број 6/XVIII-5/4 од 26.
априла 2006. године садржајима предмета, тако да се усваја усклађени
студијски програм свих студијских група Филолошког факултета, које
је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 05. 04. 2006.
године, под бројем 726/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/ XXII-8/4)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду“, број 128/05) и предлога Већа групације природних наука и
математике број 06-250/12-3/2 од 05. 07. 2006.године, Веће
Универзитета на седници одржаној 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ усклађени наставни планови докторских студија
Физичког факултета за студијске групе: Класична, квантна и
нанофизика, Физика језгара, честица и поља, Физика јонизованих
гасова, плазме и квантна оптика, Физика кондензованог стања и
материје, Примењена и компјутерска физика, Настава физике и
Метеорологија, које је донело Наставно-научно веће Факултета на
седници од 27.06.2006. године, под бројем 278/2.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 13.07.2006.године; 06 Број: 6/XXII-8/2)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду“, број 128/05) и предлога Већа групације природних наука и
математике број 06-250/12-3/1 од 05. 07. 2006. године, Веће
Универзитета на седници одржаној 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени наставни план основних академских и
дипломских академских студија Физичког факултета за студијске
групе: Општа физика, Физика и основи технике, Физика и хемија,
Теоријска и експериментална физика, Примењена физика и
информатика и Метеорологија, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 27.06.2006. године, под бројем 278/2.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-8/1)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду“, број 128/05) и предлога Већа групације природних наука и
математике број 06-250/12-2 од 05. 07. 2006. године, Веће
Универзитета на седници одржаној 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ усклађени студијски програми основних
струковних, основних академских и дипломских академских-мастер
студија Географског факултета за студијске групе: Географија,
Просторно планирање, Туризмологија, Демографија и Геопросторне
основе животне средине, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седницaма од 20. 04. 2006, 18. 05. 2006. и 04. 07. 2006.
године, под бројем 890.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-8/3)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду“, број 128/05) и предлога Већа групације друштвених наука
број 06-249/12-2 од 05. 07. 2006. године, Веће Универзитета на седници
одржаној 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм дипломских
академских-мастер студија Учитељског факултета, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 26. 06. 2006. године,
под бројем 642.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-8/5)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду”, број 128/05) и предлога Већа групације техничких наука
број 06-227/XVII-2 од 11. 09. 2006. године, Веће Универзитета на
седници одржаној 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени наставни план докторских студија
Електротехничког факултета, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 04. 07. 2006. године, под бројем 1660.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. 9. 2006. године; 06 Број: 6/XXIII-5/2)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05), члана 119. тачка 24. Статута
Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у
Београду”, број 128/05) и предлога Већа групације техничких наука
број 06-227/XVII-1 од 11.09.2006.године, Веће Универзитета на
седници одржаној 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ усклађени наставни планови специјалистичких
струковних студија Факултета организационих наука, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 14. 07. 2006. године,
под бројем 05-01 бр.3/206.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 14. 09. 2007. године; 06 Број: 6/XXIII-5/1)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и члана 157. тачкa 3.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06) и предлога Већа групације друштвених наука број 06249/13-3 од 27. 09. 2006. године, Веће Универзитета на седници
одржаној 4. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм основних академских студија за
стицање заједничке дипломе Факултета безбедности и Војне академије
из области безбедности и војних наука, које је донело Наставно-научно
веће Факултета.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/2)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 42. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и члана 157.
тачкa 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 131/06) и предлога Већа групације медицинских наука
број 06-228/12-2 од 28. 09. 2006.године, Веће Универзитета на седници
одржаној 4. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени наставни план докторских студија
Медицинског факултета из епидемиологије, које је донело Наставнонаучно веће Факултета на седници од 28. 06. 2006. године, под бројем
50/Х/4-3.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/3)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и
члана 157. тачкa 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Већа групације
друштвених наука број 06-249/13-2 од 27. 09. 2006. године, Веће
Универзитета на седници одржаној 4. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм струковних специјалистичких
студија Правног факултета из следећих области: Врховна државна
ревизија јавних средстава, Пореско саветовање и Тероризам,
организовани криминал и корупција, а које је донело Наставно-научно
веће Факултета на седници од 26. 06. 2006. године, под бројевима 031561/2, 03-1562/2 и 03-1583/2.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/1)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и
члана 157. тачкa 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Већа групације
медицинских наука број 06-228/12-1 од 28. 09. 2006. године, Веће
Универзитета на седници одржаној 4. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм oсновних струковних студија за
оралне хигијеничаре на Стоматолошком факултету, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 06. 06. 2006. године,
под бројем 3/69.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/6)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.

137

На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и
члана 157. тачкa 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Већа групације
медицинских наука број 06-228/12-4 од 28. 09. 2006. године, Веће
Универзитета на седници одржаној 4. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм докторских студија Факултета
ветеринарске медицине, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 20. 09. 2006. године, под бројем 01-439/6.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/5)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и члана 29. став 14. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41.
тачка 4. и члана 157. тачкa 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Већа
групације медицинских наука број 06-228/12-3 од 28. 09. 2006.године,
Веће Универзитета на седници одржаној 4. октобра 2006. године,
донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм интегрисаних основних и
дипломских академских студија Факултета ветеринарске медицине,
које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 20. 09.
2006. године, под бројем 01-597.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХIV-6/4)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.

139

На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и
члана 157. тачкa 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Већа групације
биотехничких наука број 06-251/7 од 17.10.2006.године, Веће
Универзитета на седници одржаној 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм међународних дипломских
академских студија (master) из области Шумарске политике и
економике Шумарског факултета (International Master Program for
Forest Policy and Economics), које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 19. 07. 2006. године, под бројем 01-6336/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/ХХV)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога
Већа групације техничких наука број 06-227/XVIII-1 од 25. 09. 2006.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 28. новембра 2006.
године, донело је
ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм основних академских студија за
стицање заједничке дипломе Факултета организационих наука и Војне
академије из области организационих и војних наука, које је донело
Наставно-научно веће Факултета организационих наука на седници од
14. 07. 2006. године, под бројем 05-01 бр. 3/206.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 05. 12. 2006. године; 06 Број: 6/I-12/1)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), предлога Већа групације техничких наука број 06227/XVII-1 од 11. 09. 2006. године и предлога Факултета
организационих наука број 05-01/264 од 20. 11. 2006. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 28. новембра 2006. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
О допуни Одлуке Већа Универзитета 06 број 6/XXIII-5/1 од 14.
09. 2006. године, тако да се усвојени усклађени наставни планови
планови допуњавају студијским подручјем Менаџмент људских
ресурса на Факултету организационих наука, које је донело Наставнонаучно веће Факултета на седници од 15. 11. 2006. године, под бројем
05-01-264.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 05. 12. 2006. године; 06 Број: 6/I-12/2)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат
Универзитета на седници одржаној 28. новембра 2006. године, донело
је
ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм специјалистичких
струковних студија из области Индустријског инжењерства – Mastere
specialise en Genie des Systemes industriels у сарадњи сa Ecole Centrale
Paris (ECP).
2.
Расписује се конкурс за упис на специјалистичке струковне
студије које организује Универзитет у Београду у сарадњи са Ecole
Centrale Paris (ECP).
3.
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 05. 12. 1006. године; 06 Број: 6/I-8)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога
Већа групације техничких наука 06 број 227/XIX-2 од
31.10.2006.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8.
децембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм основних академских студија за
стицање заједничке дипломе Саобраћајног факултета и Војне
академије из области ваздушног саобраћаја и војних наука, које је
донело Наставно-научно веће Саобраћајног Факултета на седници од
28. 11. 2006. године, под бројем 633/8.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 11. 12. 2006. године; 06 Број: 150-20/IV-9.4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), предлога Већа групације техничких наука 06 број
227/XIX-3 од 31. 10. 2006. године Сенат Универзитета на седници
одржаној 8. децембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне усклађених наставних планова
основних академских студија Саобраћајног факултета, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 05. 12. 2006. под
бројем 1070/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 11. 12. 2006. године; 06 Број: 6/II)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације природно-математичких наука
број 250/2-3 од 28. 12. 2006. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 24. јануара 2007. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм докторских студија
Хемијског факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета
на седници од 07. 12. 2006. године, под бројем 1289/2.

2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-13)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације медицинских наука 06 број
150/32-2/1 од 02. 02. 2007. године Сенат Универзитета на седници
одржаној 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм докторских студија из области
„Фармацеутска микробиологија” Фармацеутског факултета, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 21. 12. 2006.
године под бројем 2424/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 26. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-9.1)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације техничко-технолошких наука
06 број 150/31-2/1 од 05. 02. 2007. године Сенат Универзитета на
седници одржаној 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских студија Архитектонског факултета, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 01. 09. 2006. године
под бројем 01-1314/2-7.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 26. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-9.2)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације техничко-технолошких наука
06 број 150/31-2/2 од 05. 02. 2007. године Сенат Универзитета на
седници одржаној 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ допуне усклађених наставних планова основних
и дипломских академских студија Саобраћајног факултета, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 27. 12. 2006.
године под бројем 21/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 26. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-9.3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога
Већа групације техничкo-технолошких наука 06 број 150/31-2/3 од 05.
02. 2007. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 21.
фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм основних академских студија за
стицање заједничке дипломе Саобраћајног факултета и Војне
академије из области водног саобраћаја, које је донело Наставнонаучно веће Саобраћајног Факултета на седници од 27. 11. 2006.
године, под бројем 989/3.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 26. 02. 2006; 06 Број: 150-20/IV-9.4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације друштвених наука 06 број
150/33-3/4 од 21. 02. 2007. године Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. марта 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне у студијским програмима
основних и дипломских академских студија-мастер на Одељењу за
социологију и Измене и допуне у студијским програмима дипломских
академских-мастер студија на Одељењу за психологију Филозофског
факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
од 28. 12. 2006. године под бројем 05/2-7 бр.146/1.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 15. 03. 2007. године; 06 Број: 150-20/V-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације друштвених наука 06 број
150/33-3/6 од 21. 02. 2007. године Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. марта 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија „Правни аспекти корпоративног управљања” Правног
факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
од 27. 11. 2006. године под бројем 06-2950/2.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 15. 03. 2007. године; 06 Број: 150-20/V-7.3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), и предлога Већа групације друштвених наука 06 број
150/33-3/5 од 21. 02. 2007. године Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. марта 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
УСВАЈА СЕ студијски програм дипломских академских
студија-мастер на Правном факултету, које је донело Наставно-научно
веће Факултета на седници од 02. 10. 2006. године под бројем 032523/3.
2.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 15. 03. 2007. године; 06 Број: 150-20/V-7.2)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за друштвене и културно-историјске науке, број 150-8/40-06-1 од 5.
јула 2006. године, Веће Универзитета на седници од 12. јула 2006.
године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Владимир ИЛИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област СОЦИОЛОГИЈА са тежиштем
истраживања на методологији социолошких истраживања на
Филозофском факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.1)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/64-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Верица МРВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Анатомија на Факултету ветеринарске
медицине.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.9)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/52-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Славољуб Живковић, у звање редовног
професора за ужу научну област Болести зуба на Стоматолошком
факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.6)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за биотехничке науке, број 23/9-3 од 11. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Саво Вучковић, у звање редовног
професора на Пољопривредном факултету, за ужу научну област
Крмно биље на травњацима.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Датум: 14. 09. 2006. године; 06 Број: 6/XXIII-4.2)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за друштвене и културно-историјске науке, број 150-8/40-06-2 од 5.
јула 2006. године, Веће Универзитета на седници од 12. јула 2006.
године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Радивој РАДИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област ВИЗАНТОЛОГИЈА на Филозофском
факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.2)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за машинске, саобраћајне и организационе науке, број 16/4 од 10. јула
2006. године, Веће Универзитета на седници од 12. јула 2006. године,
донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Ненад МЛАДЕНОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Операциона истраживања на
Факултету организационих наука.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.11)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за биотехничке науке, број 23/9-4 од 11. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Мирко Урошевић, у звање редовног
професора на Пољопривредном факултету, за ужу научну област
Механизација биљне производње.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. 09. 2006. године; 06 Број: 6/XXIII-4.3)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за биотехничке науке, број 23/9-2 од 11. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Милан Ђевић, у звање редовног професора
на Пољопривредном факултету за ужу научну област Механизација
биљне производње.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. 09. 2006. године; 06 Број: 6/XXIII-4.1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/52-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Иванка ГАЈИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Социјална медицина на
Стоматолошком факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.4)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за биотехничке науке, број 23/9-5 од 11. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 13. септембра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Глигорије Трифуновић, у звање редовног
професора на Пољопривредном факултету, за ужу научну област
Опште сточарство.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 14. 09. 2006. године; 06 Број: 6/XXIII-4.4)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за машинске, саобраћајне и организационе науке, број 16/4 од 10. јула
2006. године, Веће Универзитета на седници од 12. јула 2006. године,
донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Драгана ЖИВКОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Индустријски менаџмент на
Техничком факултету у Бору.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.10)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/52-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Димитра КАЛИМАНОВСКА-ОШТРИЋ, у
звање редовног професора за ужу научну област Интерна медицина
(кардиологија) на Медицинском факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07, 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.7)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/52-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Бранислав СТЕФАНОВИЋ, у звање
редовног професора за ужу научну област Хирургија (општа
хирургија) на Медицинском факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.8)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за медицинске науке, број 12/52-2 од 10. јула 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 12. јула 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Александра Лукић, у звање редовног
професора за ужу научну област Болести зуба на Стоматолошком
факултету.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 13. 07. 2006. године; 06 Број: 6/XXII-3.5)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 119. став 1. тачка 7.
Статута Универзитета у Београду - пречишћен текст („Гласник
Универзитета“ бр. 128/05), а по прибављеном мишљењу Стручног већа
за машинске, саобраћајне и организационе науке, број 5/36 од 4.
септембра 2006. године, Веће Универзитета на седници од 4. октобра
2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Јасмина ОМЕРБЕГОВИЋ БИЈЕЛОВИЋ,
у звање редовног професора на Факултету организационих наука, за
ужу научну област Управљање производњом и услугама.

2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 06. 10. 2006. године; 6/XXIV-3/2)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за
електротехничке науке, број 150-21/27-06 од 10. октобра 2006. године,
Веће Универзитета на седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Зоран М. Јовановић, у звање редовног
професора на Електротехничком факултету за ужу научну област
Рачунарска техника и информатика.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.2)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/89-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Момир Царевић, у звање редовног
професора на Стоматолошком факултету за ужу научну област Дечја и
превентивна стоматологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.4)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/67-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Мирјана Ивановић, у звање редовног
професора на Стоматолошком факултету за ужу научну област Дечја и
превентивна стоматологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31.10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.3)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за
електротехничке науке, број 150-21 од 10. октобра 2006. године, Веће
Универзитета на седници од 25.октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Златан М. Стојковић, у звање редовног
професора на Електротехничком факултету за ужу научну област
Електроенергетски системи.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.1)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/92-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Сања Митровић, у звање редовног
професора на Медицинском факултету за ужу научну област
Микробиологија и имунологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.8)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.

173

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/95-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Петар Стојанов, у звање редовног професора
на Медицинском факултету за ужу научну област Хирургија (општа
хирургија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.11)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/96-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Надежда Човичковић-Штернић, у звање
редовног професора на Медицинском факултету за ужу научну област
Неурологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.12)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/89-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Младен Давидовић, у звање редовног
професора на Медицинском факултету за ужу научну област Интерна
медицина (геронтологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.5)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/91-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Милан Петровић, у звање редовног
професора на Медицинском факултету за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.7)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/93-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Лазар Ранин, у звање редовног професора на
Медицинском факултету за ужу научну област Микробиологија и
имунологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.9)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/90-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Градимир Јанковић, у звање редовног
професора на Медицинском факултету за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.6)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/94-2 од 20. октобра 2006. године, Веће Универзитета на
седници од 25. октобра 2006. године, донело је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др Бранислава Савић, у звање редовног
професора на Медицинском факултету за ужу научну област
Микробиологија и имунологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 31. 10. 2006. године; 06 Број: 6/XXV-3.10)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 16716 од 14. новембра 2006.
године, Сенат Универзитета на седници од 28. новембра 2006. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН МАРЈАНОВИЋ, у звање редовног
професора на Факултету организационих наука за ужу научну област
Информациони системи.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 29. 11. 2006. године; 06 Број: 6/I-4.1.)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биолошке
науке, број 22/12-IV/1 од 15. новембра 2006. године, Сенат
Универзитета на седници од 28. новембра 2006. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЈЕЛЕНА Б. КНЕЖЕВИЋ-ВУКЧЕВИЋ, у
звање редовног професора на Биолошком факултету за ужу научну
област Биологија микроорганизама.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 29. 11. 2006. године; 06 Број: 6/I-4.2.)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за друштвене и
културно-историјске науке, број 150-8/71-06 од 15. новембра 2006.
године, Сенат Универзитета на седници од 28. новембра 2006. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др СТАНОЈЕ ИВАНОВИЋ, у звање редовног
професора на Учитељском факултету за ужу научну област
Социологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 29. 11. 2006. године; 06 Број: 6/I-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за друштвене и
културно-историјске науке, број 150-8/77-06 од 15. новембра 2006.
године, Сенат Универзитета на седници од 28. новембра 2006. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, у звање
редовног професора на Филозофском факултету за ужу научну област
Историја архитектуре.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 29. 11. 2006. године; 06 Број: 6/I-4.3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
("Службени гласник РС", број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/115-2 од 21.12.2006. године, Сенат Универзитета на
седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН РАКОЧЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет за
ужу научну област Радиологија.
2.
Ову Одлуку објавити у "Гласнику Универзитета у Београду".
(Датум: 25. 01. 2007. године: 06 Број: 150-20/III-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/106-2 од 21. 12. 2006. године, Сенат Универзитета на
седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ВЛАДО ТЕОДОРОВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Факултет ветеринарске
медицине за ужу научну област Хигијена меса и Хигијена меса рибе,
ракова и шкољки.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године: 06 Број: 150-20/III-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за филолошке
науке, број 150-10/104-06 од 05.12.2006. године, Сенат Универзитета
на седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ПЕТАР ПИЈАНОВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Учитељски факултет за ужу
научну област Књижевност.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 16/17 од 11. 12. 2006. године,
Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др МИЛОРАД МОТОК, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Машински факултет за ужу
научну област Бродоградња.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за правне науке,
политичке науке, и науке о цивилној одбрани, број 150-13/86-06 од 05.
12. 2006. године, Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007.
године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ДРАГИЦА ВУЈАДИНОВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Правни факултет за
ужу научну област Политичке и правне теорије.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/127-2 од 21. 12. 2006. године, Сенат Универзитета на
седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН КРИВОКАПИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Медицински факултет за ужу
научну област Хирургија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.9)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 16/118 од 28. 12. 2006.
године, Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗЛАТКО ХРЛЕ, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Саобраћајни факултет за ужу научну
област Пловни путеви, навигација и безбедност у водном саобраћају.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 16/18 од 28.12.2006. године,
Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН ЗЕЧЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Саобраћајни факултет за ужу
научну област Интермодални транспорт, логистички центри и city
логистика.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за економске,
правно-економске, агроекономске, статистичке и демографске науке,
број 150-18/42-06 од 24. јануара 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др РАДОСАВ ТОМИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет за
ужу научну област Менаџмент, организација и економика производње
пословних система пољопривреде и прехрамбене индустрије.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 26. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 12/126-2 од 21. 12. 2006. године, Сенат Универзитета на
седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВ КОВАЧЕВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Медицински
факултет за ужу научну област Неурологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за друштвене и
културно-историјске науке, број 150-8/79-06 од 22. 12. 2006. године,
Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др КРСТАН МАЛЕШЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Економски факултет за ужу
научну област Економска теорија и анализа - Социологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за физику и
метеорологију, број 150-9/29-06 од 04. 12. 2006. године, Сенат
Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ДУШАН ФИЛИПОВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Физички факултет за ужу
научну област Физика атома и молекула.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 43/1 од 19. јануара 2007.
године, Сенат Универзитета на седници од 24. јануара 2007. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др БОЈАН БАБИЋ, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Машински факултет за ужу научну
област Производно машинство.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 01. 2007. године; 06 Број: 150-20/III-3.12)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за економске,
правно-економске, агроекономске, статистичке и демографске науке,
број 150-18/44-06 од 24. јануара 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРИЦА ВАСИЉЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет за
ужу научну област Трошкови и калкулације.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 26. 02. 2007. године: 06 Број: 150-20/IV-3.2)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/3-2 од 09. фебруара 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др СЛАЂАНА ШОБАЈИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Фармацеутски факултет за
ужу научну област Хемија хране и дијететских производа.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/26-2 од 09. фебруара 2007. године, Сенат Универзитета
на седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др НИНА ЖИГОН, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Медицински факултет за ужу научну
област Фармакологија и токсикологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.7)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/27-2 од 09. фебруара 2007. године, Сенат Универзитета
на седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЛАСЛО ПУШКАШ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Медицински факултет за ужу
научну област Анатомија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за физику и
метеорологију, број 150-36/4-07 од 24. јануара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ИВАНКА МИЛОШЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Физички факултет за ужу
научну област Квантна и математичка физика.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 26. 02. 2007. године; 150-20/IV-3.3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/25-2 од 09. фебруара 2007. године, Сенат Универзитета
на седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ИВАН СТАНКОВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Фармацеутски факултет за
ужу научну област Хемија хране и дијететских производа.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биолошке
науке, број 150-48/14-VI/1 од 21. фебруара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН Ж. СТАНИМИРОВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Факултет
ветеринарске медицине за ужу научну област Биологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.1)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за
електротехничке науке, број 150-479/9-07 од 25. јануара 2007. године,
Сенат Универзитета на седници од 21. фебруара 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН В. ПОПОВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Електротехнички факултет за
ужу научну област Физичка електроника.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.9)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биотехничке
науке, број 150-49/13-2 од 27. фебруара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН БРОЋИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет за
ужу научну област Агротехничке основе ратарске производње.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биотехничке
науке, број 150-49/13-4 од 27. фебруара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ВЕРА РАИЧЕВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет за
ужу научну област Микробиологија земљишта и вода.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за
електротехничке науке, број 150-21/33-6 од 25. јануара 2007. године,
Сенат Универзитета на седници од 21. фебруара 2007. године, донео
је
ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др РАЈКО М. ШАШИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Технолошко-металуршки
факултет за ужу научну област Техничка физика.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 25. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3.10)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биотехничке
науке, број 150-49/13-3 од 27. фебруара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 04. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др НЕБОЈША МОМИРОВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни
факултет за ужу научну област Агротехничке основе ратарске
производње.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биотехничке
науке, број 150-49/13-5 од 27. фебруара 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др БОШКО ГАЈИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет за
ужу научну област Мелиорације земљишта.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/57-2 од 30. марта 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ТОМИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Медицински
факултет
за
ужу
научну
област
Интерна
медицина
(гастроентерологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.9)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/55-2 од 30. марта 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др СВЕТОЗАР ДАМЈАНОВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Медицински
факултет за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/58-2 од 30. марта 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН САВИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Медицински факултет за ужу
научну област Судска медицина.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/56-2 од 30. марта 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др НЕБОЈША ЛАЛИЋ, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Медицински факултет за ужу
научну област Интерна медицина (ендокринологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05.04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за медицинске
науке, број 39/54-2 од 30. марта 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 4. априла 2007. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др БОСИЉКА ВУЈИСИЋ-ТЕШИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Медицински
факултет за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија).
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.7)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. тачка 23. и члана 157.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за друштвене и
културно-историјске науке, број 150-35/27-07 од 07. марта 2007.
године, Сенат Универзитета на седници од 4. априла 2007. године,
донео је

ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Филозофски
факултет за ужу научну област Археологија.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду".
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број: 150-20/VI-3.6)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Р Е К Т О Р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду

216

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета
број 3398/1 од 29. 09. 2006, Веће Универзитета на седници од 4.
октобра 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Предрагу Јовановићу Гавриловићу, редовном
професору Економског факултета продужује се радни однос за две
школске године, односно до 30. 09. 2008. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Економског факултета на седници
одржаној 27. 09. 2006. године, донело је одлуку да Већу Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Предрагу
Јовановићу Гавриловићу, за две школске године, односно до 30. 09.
2008. године.
Веће Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавти у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. 10. 2006. године)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Шумарског факултета
број 9366/1 од 16. 10. 2006, Сенат Универзитета на седници од 8.
децембра 2006. године, донео је

ОДЛУКУ
1.
Проф. др Љиљани Вујковић, редовном професору Шумарског
факултета, продужује се радни однос за једну школску годину,
односно до 30. 09. 2007. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници
одржаној 11. 10. 2006. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Љиљани Вујковић, за две школске године, односно до 30. 09. 2008.
године.
Како је на седници Сената од представника Факултета изнет
предлог да се у циљу уједначавања праксе на Факултету, радни однос
продужава за једну школску годину, Сенат Универзитета је сагласно
томе, и имајући у виду да су испуњени услови из члана 133. став 4.
Статута Универзитета, донео одлуку да се проф. др Љиљани Вујковић
продужи радни однос за једну школску годину, односно до 30. 09.
2007. године.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
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2.
Ову Одлуку објавити „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Датум: 15. 12. 2006. године)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета
број 3398/1 од 29. 09. 2006, Веће Универзитета на седници од 4.
октобра 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Владиславу Ђолевићу, редовном професору
Економског факултета продужује се радни однос за две школске
године, односно до 30. 09. 2008. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Економског факултета на седници
одржаној 27. 09.2006. године, донело је одлуку да Већу Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Владиславу
Ђолевићу, за две школске године, односно до 30.09.2008. године.
Веће Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавти у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. 10. 2006. године)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета политичких
наука број 08-2059/1 од 28. 09. 2006, Веће Универзитета на седници од
4. октобра 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Ивану Видановићу, редовном професору Факултета
политичких наука, продужује се радни однос за две школске године,
односно до 30. 09. 2008. године.
Образложење:
Научно-наставно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 28. 09. 2006. године, донело је одлуку да Већу Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа
проф. Ивану
Видановићу, за две школске године, односно до 30. 09. 2008. године.
Веће Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавти у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. 10. 2006. године)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Економског факултета
број 3398/1 од 29. 09. 2006, Веће Универзитета на седници од 4.
октобра 2006. године, донело је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Божидару Раичевићу, редовном професору
Економског факултета продужује се радни однос за две школске
године, односно до 30. 09. 2008. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Економског факултета на седници
одржаној 27. 09. 2006. године, донело је одлуку да Већу Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Божидару
Раичевићу, за две школске године, односно до 30. 09. 2008. године.
Веће Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавти у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 11. 10. 2006. године)

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
("Службени гласник РС", број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета бр.
131/06), а по предлогу наставно-научног већа Шумарског факултета
број 9366/1 од 16.10.2006, Сенат Универзитета на седници од 08.
децембра 2006. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Милутину Марјанову, редовном професору
Шумарског факултета, продужује се радни однос за једну школску
годину, односно до 30.09.2007. године.
Образложење:
Научно-наставно веће Шумарског факултета на седници
одржаној 11. 10.2006. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Милутину
Марјанову, за једну школску годину, односно до 30.09.2007. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавити „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 15. 12. 2006. године)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Дејан Поповић, с.р.

Година XLV, број 134, 15. мај 2007.

223

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Хемијског факултета
број 90/1 од 26. 01. 2007. године, Сенат Универзитета на седници од 21.
фебруара 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Слободану Милосављевићу, редовном професору
Хемијског факултета, продужава се радни однос за две школске
године, односно до 30. 09. 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Хемијског факултета на седници
одржаној 7. децембра 2006. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Слободану Милосављевићу, за две школске године, односно до 30.
09. 2009. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавити „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 28. 02. 2007. године; 06 Број: 150-20/IV-3а)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета“ бр.
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Шумарског факултета
број 01-2059/1 од 02. 03. 2007, Сенат Универзитета на седници од 04.
априла 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
Проф. др Слободану Петковићу, редовном професору
Шумарског факултета, продужује се радни однос за две школске
године, односно до 30. 09. 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници
одржаној 22. 02.2007. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Слободану
Петковићу, за две школске године, односно до 30.09.2009. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
2.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Датум: 05. 04. 2007. године; 06 Број:150-20/VI-4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

