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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета”, број 131/06) Савет Универзитета,
на седници одржаној 10. јула 2007. године, разматрао је извештај
Одбора за финансије од 22. 06. 2007. године и донео је
ОД Л У КУ
I
Исплату функционалног додатка директора Центра за стратешки
менаџмент и стратешко планирање везати за приходе које оствари овај
центар, у складу са чланом 4. Одлуке о оснивању Центра за стратешки
менаџмент и стратешко планирање од 10.03.2005. године.
II
1. Не прихвата се предлог Одбора за финансије да се укине место
директора Информативног центра Универзитета и да се руковођење
радом Центра повери надлежном проректору Универзитета.
2. Досадашњи вршилац дужности директора Центра проф. др
Иван Обрадовић остаје и даље на тој функцији, до доношења одлуке
ректора о именовању директора Центра.
III
Обавезује се Центар за развој каријере и саветовање студената да
до септембра месеца 2007. године достави Савету детаљан извештај
о раду Центра. Начин финансирања Центра регулисаће се посебном
одлуком Савета, почев од 1. октобра 2007. године.
IV
1. Функционисање Спортског центра Универзитета ставити под
контролу Универзитета и реализовати одлуку Савета Универзитета од
4.10.2005. године о оснивању овог Центра.
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2. Питање статуса запослених на одржавању Спортског центра
Универзитета регулисати у договору са Студентским центром.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-1772/1/07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић. с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета”, број 131/06) Савет Универзитета,
на седници одржаној 10. јула 2007. године, разматрао је извештај
Одбора за финансије од 22.06.2007. године и донео је
ОД Л У КУ
1. Центaр за науку и технолошки развој мења назив, тако да нови
назив гласи: Српско-јапански центар за научне симулације.
2. Са српске стране именује се проф. др Драган Митраковић за
директора Српско-јапанског центра за научне симулације.
Јапанска страна именоваће свог представника за директора
Центра.
3. Поднети Министарству науке, које је већ одобрило средства
за повезивање суперрачунара на академску мрежу и подржало цео
пројекат, захтев за доделу додатних средстава за закуп простора и
трошкове комуналних услуга, да би се обезбедио рад Фонда Косте
Мигрића и тако сачувао простор у коме се Центар налази.
4. Од ИТО фондације затражити средства за покриће материјалних
трошкова у износу од 30.000 америчких долара.
5. Покреће се иницијатива за пренос оснивачких права са
Републичког фонда за развој, као већинског власника Центра за науку
и технолошки развој, на Универзитет у Београду.
6. Дуговање Центра према предузећу “Југодрво” за опремање
простора треба разрешити у договору са Републичким фондом за
развој и предузећем “Југодрво”.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-1773/10-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета”, број 131/06) Савет Универзитета,
на седници одржаној 10. јула 2007. године, разматрао је извештај
Одбора за финансије од 22.06.2007. године и донео је
ОД Л У КУ
1. Универзитет у Београду одриче се оснивачких права на Центру
за мултидисциплинарне студије, под следећим условима:
– да се обезбеди да студенти уписани на мултидисциплинарне
студије заврше започете студије;
– да се установи тачна висина дуга Центра за мултидисциплинарне студије према Универзитету и да се обавеже Центар да
измири све дугове;
– да Универзитет преузме архиву Универзитета која се налази
у Центру (досијеи студената, матичне књиге, евиденција издатих
диплома, документација која се односи на рад програмских савета и
сл.);
– да се обавеже Центар да у свом називу не користи назив
Универзитета у Београду.
2. Остваривање услова из тачке 1. ове одлуке ближе ће се
регулисати споразумним раскидом Уговора о поверавању обављања
стручних и административних послова везаних за извођење
мултидисциплинарних магистарских студија које организује
Универзитет (уговор број 1977/1 од 20.11.1992. године и анекс уговора
број 1016/1 од 24.09.2001. године).
Образложење
Центар за мултидисциплинарне студије основан је 18. маја 1970.
године одлуком Савета Универзитета у Београду, као наставно-научна
јединица Универзитета.
Од 1984. године Центар је регистрован као научно истраживачка
јединица (институт) и има својство правног лица ван састава
Универзитета.
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Управни одбор Центра за мултидисциплинарне студије, дана
06.02.2007. године донео је одлуку да од Универзитета затражи да се
одрекне оснивачких права на Центру.
Одбор за финансије Универзитета разматрао је наведену одлуку
Центра и у оквиру Извештаја о финансијској оправданости постојања
центара које је основао Универзитет у Београду дао је предлог
Савету.
Савет Универзитета, на седници одржаној 10. јула 2007. године,
утврдио је да Универзитет, сходно Закону о високом образовању
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 76/05), нема услова да
врши оснивачка права на Центру за мултидисциплинарне студије.
Универзитет у Београду сагласан је да се Центар за
мултидисциплинарне студије организује сходно Закону о
научноистраживачкој делатности (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 110/05).
На основу наведеног, одлучено је као у изреци.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-1769/1-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога
Студентског парламента Универзитета од 11.06.2007. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 10.07.2007. године, донео је
ОД Л У КУ
МАРКО МИЛУТИНОВИЋ,
Универзитета у Београду

студент

Правног

факултета

изабран је
за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску
2007/2008. годину.
Студент проректор ступа на дужност 1. септембра 2007. године.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-1580/1-07)
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 10.07.2007. године, донео је
ОД Л У КУ
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Управни одбор АКУД-а “Бранко Крсмановић”:
1. др Војислав Илић, ванредни професор Ветеринарског
факултета
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијскоматеријално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-1441/2-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 13. став 9. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и предлога Сената
Универзитета од 23.05.2007. године, Савет Универзитета, на седници
одржаној 10. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ “ВИНЧА” из Београда,
ПРИМА СЕ у састав Универзитета у Београду.
Образложење
Институт за нуклеарне науке “Винча” из Београда и Факултет за
физичку хемију, са којим Институт има закључен споразум о научној
и наставној сарадњи, поднели су дана 18.04.2007. године Сенату
Универзитета образложени захтев за пријем овог института у састав
Универзитета у Београду, са прописаном документацијом.
Сходно члану 13. став 6. Статута Универзитета у Београду,
захтев Института за нуклеарне науке “Винча”, са приложеном
документацијом, стављен је дана 19.04.2007. године на увид јавности
преко интернет странице Универзитета и о томе су обавештени декани
факултета и директори научних института у саставу Универзитета.
У року од 15 дана од дана стављања захтева на увид јавности,
Сенату Универзитета није поднета ниједна примедба на наведени
захтев.
На основу наведеног, оцењено је да Институт за нуклеарне науке
“Винча” испуњава све услове предвиђене Статутом Универзитета за
пријем у састав Универзитета у Београду.
(Датум: 10. 07. 2007. године; Број: 612-813/6-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.

331

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, члана 131. став 2. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Филозофског факултета 05/4-02 бр. 23/1-XXII/1 од 9. јануара 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. маја
2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др СЛОБОДАНУ ДУШАНИЋУ, редовном професору
Филозофског факултета у пензији додељује се звање професор
емеритус.
Образложење
Филозофски факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Слободану Душанићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 4. априла 2007. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: академик Милорад Екмеџић, академик Сима
Ћирковић и академик Василије Крестић.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Слободану Душанићу 11. маја 2007. године. Реферат и предлог одлуке
објављени су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
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на седници одржаној 23. маја 2007. године, тајним гласањем, одлучио
је као што је наведено у изреци ове одлуке.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150/VIII-1018/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, члана 131. став 2. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Филозофског факултета 05/4-02 бр. 23/1-XXII/2 од 9. јануара 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. маја
2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др ЉУБОМИРУ МАКСИМОВИЋУ, редовном професору
Филозофског факултета у пензији додељује се звање професор
емеритус.
Образложење
Филозофски факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Љубомиру Максимовићу, редовном професору
у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 4. априла 2007. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: академик Милорад Екмеџић, академик Сима
Ћирковић и академик Василије Крестић.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Љубомиру Максимовићу 11. маја 2007. године. Реферат и предлог
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
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на седници одржаној 23. маја 2007. године, тајним гласањем, одлучио
је као што је наведено у изреци ове одлуке.
(Датум: 28. 05 2007. године; Број: 150/VIII-1018/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Пољопривредног
факултета број 130/2-1 од 16. маја 2007. године, Сенат Универзитета,
на седници од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Николи Ристићу, редовном професору Пољопривредног
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници
одржаној 25. априла 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Николи Ристићу, за две школске године, односно до 30. септембра
2009. године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-1064/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Техничког факултета у
Бору број 1416/2 од 24. априла 2007. године, Сенат Универзитета на
седници од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Звонимиру Станковићу, редовном професору Техничког
факултета у Бору продужује се радни однос за две школске године,
односно до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници
одржаној 22.марта.2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Звонимиру Станковићу, за две школске године, односно до 30.
септембра 2009. године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-1064/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Правног факултета
број 93/7 од 16. априла 2007. године, Сенат Универзитета, на седници
од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Кости Чавошком, редовном професору Правног
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
19. марта 2007. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Кости
Чавошком, за две школске године, односно до 30. септембра 2009.
године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-847/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Правног факултета
број 93/7 од 16. априла 2007. године, Сенат Универзитета, на седници
од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Будимиру Кошутићу, редовном професору Правног
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
19. марта 2007. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Будимиру
Кошутићу, за две школске године, односно до 30. септембра 2009.
године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-847/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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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 Техничког факултета у
Бору број 1416/2 од 24. априла 2007. године, Сенат Универзитета, на
седници од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Живораду Милићевићу, редовном професору Техничког
факултета у Бору продужује се радни однос за две школске године,
односно до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници
одржаној 22. марта 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Живораду Милићевићу, за две школске године, односно до 30.
септембра 2009. године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-1064/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Биолошког факултета
број 512/1 од 15. маја 2007. године, Сенат Универзитета, на седници
од 23. маја 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Бранимиру Петковићу, редовном професору Биолошког
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Биолошког факултета на седници одржаној
13. априла 2007. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Бранимиру
Петковићу, за две школске године, односно до 30. септембра 2009.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
са су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 28. 05. 2007. године; Број: 150-20/VIII-1068/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ , број 131/06) и члана 5.
Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима
професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“ , број
132/06), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна
2007. године, донео је
ОД Л У КУ
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ
ПОВЕЉЕ „ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС“
Члан 1.
Професору, којем је додељено звање, ректор додељује Повељу
„професор емеритус“.
Члан 2.
Повеља „професор емеритус“ садржи пун назив Универзитета,
грб, име, средње слово и презиме професора којем је додељено звање,
број и датум одлуке Сената, пригодан текст, датум издавања и број из
евиденције, потпис ректора и суви жиг Универзитета.
(Датум: 09. 07. 2007. године; Број: 150-20/IX-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-4/1 од 04. јуна 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 20. јуна 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне усклађеног наставног плана
основних академских студија Електротехничког факултета које је
донело Наставно-научно веће Електротехничког факултета на седници
од 03. априла 2007. године под бројем 945.
Образложење:
Електротехнички факултет је дана 12. априла 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење Измена и
допуна усклађеног наставног плана основних академских студија.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници одржаној
24. маја 2007. размотрило предлог Електротехничког факултета и
предложило Сенату усвајање Измена и допуна усклађеног наставног
плана основних академских студија, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 06. 2007. године; Број: 150-20/IX-7/2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-4/2 од 04. јуна 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 20. јуна 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ Измене и допуне усклађених наставних планова основних академских студија Рударско-геолошког факултета
и то:
– усклађеног наставног плана основних академских студија
Рударског одсека;
– усклађеног наставног плана основних академских студија
Геолошког одсека на студијском програму за геологију (обједињени
наставни планови за геологију, палеонтологију, минералогију и
кристалографију, петрологију и геохемију и економску геологију)
и
– усклађеног наставног плана основних академских студија
Геолошког одсека на студијском програму за хидрогеологију,
које је донело Наставно-научно веће Рударско-геолошког
факултета на седници од 26. априла 2007. године под бројем 8/29.
Образложење:
Рударско-геолошки факултет је дана 24. маја 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење Измена и допуна
студијских програма основних академских студија. Веће групације
техничко-технолошких наука је на седници одржаној 24. маја 2007.
размотрило предлог Рударско-геолошког факултета и предложило
Сенату усвајање Измена и допуна студијских програма основних
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академских студија, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 06. 2007. године; Број: 150-20/IX-7/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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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
у Београду“, бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа
Филозофског факултета број 664/1 од 31. 05. 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 20. јуна 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Анђелки Милић, редовном професору Филозофског
факултета, продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 19. априла 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Анђелки Милић, за две школске године, односно до 30. септембра
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.
(Датум: 09. 07. 2007. године; Број: 150-20/4-1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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
у Београду“, бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа
Економског факултета број 19584 од 10. маја 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 20. јуна 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Стевану Деветаковићу, редовном професору Економског
факултета, продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 25. априла 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Стевану Деветаковићу, за две школске године, односно до 30.
септембра 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.
(Датум: 09. 07. 2007. године; Број: 150-20/4-3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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
у Београду“, бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа
Филозофског факултета број 664/1 од 31. 05. 2007. године, Сенат
Универзитета на седници од 20. јуна 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Сулејману Хрњици, редовном професору Филозофског
факултета, продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 19. априла 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Сулејману Хрњици, за две школске године, односно до 30. септембра
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.
(Датум: 09. 07. 2007. године; Број: 150-20/4-2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације медицинских
наука број 06-150/32-3/2-4 од 02. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски
докторских студија Фармацеутског факултета:

програми

– Медицинска биохемија
– Броматологија
– Фармацеутска хемија
– Фармацеутска микробиологија
– Фармацеутска технологија
– Фармакогнозија
– Фармакокинетика
– Фармакологија
– Козметологија и
– Токсикологија,
које је
факултета.

донело

Наставно-научно

веће

Фармацеутског

Образложење:
Фармацеутски факултета је дана 27.04.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације медицинских наука је на
седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог Фармацеутског
факултета и предложило Сенату усвајање усклађених студијских
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програма докторских студија, што је Сенат већином гласова и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације медицинских
наука број 06-150/32-3/2-3 од 02. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм докторских студија
ветеринарских наука на Факултету ветеринарске медицине, које је
донело Наставно-научно веће Факултета ветеринарске медицине.
Образложење:
Факултет ветеринарске медицине је дана 22.05.2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених
студијских програма докторских студија. Веће групације медицинских
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Факултета ветеринарске медицине и предложило Сенату усвајање
усклађених студијских програма докторских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.

351

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-2 од 04. јула 2007. године
Сенат Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски
докторских студија Електротехничког факултета:

програми

– Електроенергетске мреже и системи
– Електроника
– Енергетски претварачи и погони
– Наноелектроника и фотоника
– Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
– Рачунарска техника и информатика
– Софтверско инжењерство
– Управљање системима и обрада сигнала
– Електромагметика, антене и микроталаси
– Телекомуникације,
које је донело Наставно-научно веће Електротехничког факултета
на седници од 12.06.2007. године под бројем 1902.
Образложење:
Електротехнички факултет је дана 23. маја 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење усклађеног
студијскoг програма докторских студија. Веће групације техничкотехнолошких наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило
предлог Електротехничког факултета и предложило Сенату усвајање
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усклађеног студијскoг програма докторских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-6 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Техничког факултета у Бору:
– Инжењерски менаџмент
– Технолошко инжењерство
– Металуршко инжењерство,
које је донело Наставно-научно веће Техничког факултета у
Бору.
Образложење:
Технички факултет у Бору је дана 25.04.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Техничког факултета у Бору и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-10 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Технолошко-металуршког факултета:
– Инжењерство заштите животне средине
– Металуршко инжењерство
– Хемија и хемијска технологија
– Хемијско инжењерство
– Хемија и инжењерство метала
– Биотехнологија и биохемијско инжењерство
– Текстилно инжењерство,
које је донело Наставно-научно веће Технолошко-металуршког
факултета на седници од 26.04.2007. године под бројем 35/96.
Образложење:
Технолошко-металуршки факултет је дана 10.05.2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених
студијских програма докторских студија. Веће групације техничкотехнолошких наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило
предлог Технолошко-металуршког факултета и предложило Сенату
усвајање усклађених студијских програма докторских студија, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-7 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми докторских
студија Шумарског факултета:
– Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
– Машине и уређаји у преради дрвета
– Хемијско-механичка прерада дрвета
– Намештај и производи од дрвета
– Заштита шума
– Семенарство, расадничарство и пошумљавање
– Економика и организација шумарства
– Трговина дрветом и економика прераде дрвета,
које је донело Наставно-научно веће Шумарског факултета на
седници од 08. јуна 2007. године под бројем 014678/1.
Образложење:
Шумарски факултет је дана 26.04.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Шумарског факултета и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације медицинских
наука број 06-150/32-3/2-2 од 02. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ усклађени студијски програм докторских студија
Мултидисциплинарног приступа решавању базичних и клиничких
проблема у стоматологији на Стоматолошком факултету, које је донело
Наставно-научно веће Стоматолошког факултета.
Образложење:
Стоматолошки факултет је дана 14. 05. 2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације медицинских наука је на
седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог Стоматолошког
факултета и предложило Сенату усвајање усклађених студијских
програма докторских студија, што је Сенат већином гласова и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-9 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Факултета организационих наука:
– Информациони системи
– Менаџмент
– Операциона истраживања
– Софтверско инжењерство
– Управљање системима (кибернетика),
које је донело Наставно-научно веће Факултета организационих
наука на седници од 06. јуна 2007. године полазећи од одредби Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
и студијских програма (“Службени гласник РС”, број 106/2006).
Образложење:
Факултет организационих наука је дана 13. јуна 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених
студијских програма докторских студија. Веће групације техничкотехнолошких наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило
предлог Факултета организационих наука и предложило Сенату
усвајање усклађених студијских програма докторских студија, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-1 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Грађевинског факултета:
– Геодезија и
– Грађевинарство,
које је донело Наставно-научно веће Грађевинског факултета.
Образложење:
Грађевински факултет је дана 14.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Грађевинског факултета и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-3 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм докторских студија
Maшинства на Машинском факултету, које је донело Наставно-научно
веће Машинског факултета.
Образложење:
Машински факултет је дана 11.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Maшинског факултета и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-8 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Пољопривредног факултета:
– Фитомедицина
– Земљиште и мелиорација
– Пољопривредна техника
– Прехрамбена технологија
– Ратарство и повртарство
– Воћарство и виноградарство
– Зоотехника,
које је донело Наставно-научно веће Пољопривредног
факултета.
Образложење:
Пољопривредни факултет је дана 10.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Пољопривредног факултета и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-4 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Рударско-геолошког факултета:
– Рударско инжењерство
– Геологија
– Геофизика
– Хидрогеологија,
које је донело Наставно-научно веће Рударско-геолошког
факултета на седници од 28. јуна 2007. године под бројем 8/57.
Образложење:
Рударско-геолошки факултет је дана 27.04.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Рударско-геолошког факултета и предложило Сенату усвајање
усклађених студијских програма докторских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5/2-5 од 04. јула 2007. године Сенат
Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм докторских студија
Саобраћаја, транспорта, комуникације и логистике Саобраћајног
факултета, које је донело Наставно-научно веће Саобраћајног
факултета.
Образложење:
Саобраћајни факултет је дана 22.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог
Саобраћајног факултета и предложило Сенату усвајање усклађених
студијских програма докторских студија, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације медицинских
наука број 06-150/32-3/2-1 од 02. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ следећи усклађени студијски програми
докторских студија Медицинског факултета:
– Молекуларна медицина и
– Епидемиологија,
које је донело Наставно-научно веће Медицинског факултета.
Образложење:
Медицински факултета је дана 14.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације медицинских наука је
на седници одржаној 03. јула 2007. размотрило предлог Медицинског
факултета и предложило Сенату усвајање усклађених студијских
програма докторских студија, што је Сенат већином гласова и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-4/2-1 од 20. јуна 2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 06. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ усклађени студијски програм докторских студија
Филозофског факултета за студијске групе: филозофија, социологија,
психологија, педагогија, андрагогија, историја, историја уметности,
археологија, етнологија и антропологија и класичне науке, које је
донело Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници од
24.05.2007. године под бројем 05/4-02 бр.635/1-IV/A.
Образложење:
Филозофски факултет је дана 07.06.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење усклађених студијских
програма докторских студија. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 20. јуна 2007. размотрило
предлог Филозофског факултета и предложило Сенату усвајање
усклађених студијских програма докторских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-4/15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана
4. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 102/98), а на предлог
Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације
друштвено-хуманистичких наука, Већа групације медицинских наука
и Већа групације техничко-технолошких наука, Сенат Универзитета у
Београду на седници од 06. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
О додели награда за најбоље стручне и научно-истраживачке
радове студената Универзитета у Београду у школској 2005/2006.
години, на следећим групацијама:
1. Са групације факултета техничко-технолошких наука награду
деле:
СТУДЕНТ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ
ФАКУЛТЕТА,
ВЛАДИМИР ЖИВАНОВИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ: „Примена савремених метода и
програма за заштиту подземних вода Националног парка Тара“ и
СТУДЕНТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МАРИНА ГРГИЋ, МАРКО КОСТИЋ, МИЛОШ ЖИВКОВИЋ,
ВУК МАРИЋ, ПАВЛЕ СТАМЕНОВИЋ, АНА ФИЛИПОВИЋ,
ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ, РАЈАН ГАРИЋ И ИВАН ГРЧИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ: „Урбана рециклажа“
2. Са групације факултета природно-математичких наука награду
деле:
СТУДЕНТ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, МИЛИЦА
СТЕВИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ „Fenske-Hall Calculations on Polyoxometalate Anion“ и
СТУДЕНТ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, МАРИНА
ДАШИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ: „Синтеза интерметалног једињења
CoSb2 цитратним поступком“
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3. Са групације друштвено-хуманситичких наука:
СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ “Душанов законик и правни
транспланти”.
4. Са групације факутета медицинских наука награду деле:
СТУДЕНТ СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, МИЛИЦА
МАРАВИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ “Одређивање апикалног отвора канала
корена папирним поеном у клиничким условима“ и
СТУДЕНТ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, ЕМИНА САВИЋ
ЗА РАД ПОД НАЗИВОМ: „Проинфламаторни медијатори
у
индуктивној
фази
експерименталног
аутоимунског
енцефаломијелитиса“
(Датум: 06. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-8)
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 41. став1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за економске,
правно-економске, агроекономске, статистичке и демографске науке,
број 150-44/12-07 од 3. априла 2007. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА ВУКЕЛИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Теорија и анализа биланса на
Универзитету у Београду- Пољопривредни факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.4)
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 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 1202/16-2 од 5. јула 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др МИРЈАНА БОГИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна медицина (алергологија) на
Универзитету у Београду- Медицински факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.14)
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 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 1202/17-2 од 5. јула 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ИВО ЕЛЕЗОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Интерна медицина (хематологија) на
Универзитету у Београду – Медицински факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правноекономских наука, број 150-40/51-07 од 12. јуна 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ЈАСМИНКА ХАСАНБЕГОВИЋ, у звање
редовног професора за ужу научну област Увод у право и Филозофија
права на Универзитету у Београду – Правни факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правноекономских наука, број 150-44/17-07 од 12. јуна 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА КОКЕЗА, у звање редовног
професора за ужу научну област Економске науке и Индустријски
менаџмент на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки
факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 1202/30-2 од 5. јула 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН МАРКОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних
области медицинских наука, број 39/73-2 од 5. јула 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др БРАНИСЛАВА МИЉКОВИЋ, у звање
редовног професора за ужу научну област Фармакокинетика на
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет.
(Београд, 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука, број 612-1207/11-07 од 21. јуна
2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 6.
јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН НИКЕЗИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет.
(Београд, 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 1202/35-2 од 5. јула 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др РАДИЦА СТЕПАНОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, у
звање редовног професора за ужу научну област Експериментална
фармакологија на Универзитету у Београду – Фармацеутски
факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за хемијску
технологију, хемијско инжењерство, биохемијско инжењерство
и металургију, број 150-45/5-07 од 29. марта 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ДУШАН АНТОНОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Инструменталне анализе на
Универзитету у Београду- Технолошко-металуршки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за филолошке
науке, број 150-37/45-07 од 15. маја 2007. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ЉИЉАНА ЧОЛИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Оријенталистика на Универзитету у
Београду- Филолошки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за рударске
и геолошке науке, број 150-41/19-07 од 16. маја 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГАН ЂОРЂЕВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Рударска мерења на Универзитету у
Београду – Рударско-геолошки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за физику
и метеорологију, број 150-36/8-07 од 28. марта 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ЈАБЛАН ДОЈЧИЛОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Физика кондензоване материје на
Универзитету у Београду – Физички факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

380

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за хемију,
физичку хемију и биохемију, број 42/22 од 29. марта 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007.
године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др СНЕЖАНА Љ. ГОЈКОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Физичка хемија – електрохемија и
електрохемијске технологије на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за биoлошке,
број 150-48/15-IV/1 од 3. априла 2007. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ВЕСНА Д. КОКО, у звање редовног професора за ужу научну област Биологија ћелија и ткива на Универзитету у
Београду – Биолошки факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа машинске,
саобраћајне и организационе науке, број 43/4 од 24. априла 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула
2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др МИЛОРАД МИЛОВАНЧЕВИЋ, у звање
редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција на
Универзитету у Београду – Машински факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за електротехничке
науке, број 150-47/13-07 од 11. маја 2007. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН Љ. ПЕТРОВИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Физичка електроника на Универзитету
у Београду – Електротехнички факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Стручног већа за економске,
правно-економске, агроекономске, статистичке и демографске науке,
број 150-44/12-07 од 3. априла 2007. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 6. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА ВУКЕЛИЋ, у звање редовног
професора за ужу научну област Теорија и анализа биланса на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука, број 06-150/33-5/1-7 од 12. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ усклађени студијски програм докторских студија из
дидактичко-методичких наука Учитељског факултета, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 20.06.2007. године
под бројем 788/1.
Образложење:
Учитељски факултет је дана 22.06.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење горе наведеног
студијског програма докторских студија. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 12. јула 2007. размотрило
предлог Учитељског факултета и предложило Сенату усвајање
студијског програмa докторских студија из дидактичко-методичких
наука, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као
у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука, број 06-150/33-5/1-6 од 12. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијских програма основних
и дипломских академских студија Факултета безбедности, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 05.07.2007.
године под бројем 623/13.
Образложење:
Факултет безбедности је дана 06.07.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење изменa и допунa
студијских програма. Веће групације друштвено-хуманистичких
наука је на седници одржаној 12. јула 2007. размотрило предлог и
предложило Сенату усвајање измена и допуна студијских програмa,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.

387

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-4/3 од 20. јуна 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ студијски програми специјалистичких
струковних студија Факултета безбедности из области: Кризни
менаџмент, Системи обезбеђења, Безбедносни менаџмент у одбрани
од тероризма, Одбрана, Безбедносна дипломатија, Односи са
јавношћу у сектору безбедности и Систем интегрисане заштите
(интегрисано управљање ризицима, које је донело Наставно-научно
веће Факултета безбедности на седници од 26.04.2007. године под
бројевима 349/95, 349/96, 349/94, 349/92, 349/91, 349/90 и 349/89.
Образложење:
Факултет безбедности је дана16.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење студијских програмa
специјалистичких струковних студија. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 20. јуна 2007. размотрило
предлог Факултета безбедности и предложило Сенату усвајање
студијских програмa специјалистичких струковних студија, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

388

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), чл. 41.
тачка 4. и чл.91. ст.7. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), a на предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука, број 06-150/33-5/1-5 од 12. јула
2007. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007.
године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија из области “Еколошка безбедност и образовање” у сарадњи
Факултета безбедности и Учитељског факултета, које су донели
Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници од 26. 04.
2007. године под бројем 349/93 и Наставно-научно веће Учитељског
факултета на седници од 20.06.2007. године под бројем 809.
Одређује се Факултет безбедности за носиоца-координатора
студијског програма.
Образложење:
Факултет безбедности је дана 03.07.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење горе наведеног студијског
програма који се изводи у сарадњи са Учитељским факултетом. Веће
групације друштвено-хуманистичких наука је на седници одржаној
12. јула 2007. размотрило предлог и предложило Сенату усвајање
студијског програмa специјалистичких струковних студија из области
“Еколошка безбедност и образовање”, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLV, број 138, 16. новембар 2007.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације медицинских
наука број 06-150/32-3/3 од 02. јула 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија Здравствена политика и менаџмент Медицинског факултета,
које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од
16.05.2007. године под бројем 29/III-4/2.
Образложење:
Медицински факултет је дана 30. маја 2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење горе наведеног
студијског програма специјалистичких академских студија. Веће
групације медицинских наука је на седници одржаној 28. јуна 2007.
размотрило предлог Медицинског факултета и предложило Сенату
усвајање студијског програмa специјалистичких академских студија,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука, број 06-150/33-5/1-3 од 12. јула 2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ студијски програм дипломских академских студија
Правног факултета из области европских интеграција, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 25. јуна 2007.године
под бројем 03-1723/4.
Образложење:
Правни факултет је дана 03.07.2007. године поднео Универзитету
у Београду захтев за доношење горе наведеног студијског програма.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 12. јула 2007. размотрило предлог Правног факултета
и предложило Сенату усвајање студијског програмa дипломских
академских студија из области европских интеграција, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука, број 06-150/33-5/1-2 од 12. јула 2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године,
донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ студијски програм дипломских академских студија
Правног факултета – ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 25.06.2007. године
под бројем 02-159/52.
Образложење:
Правни факултет је дана 03.07.2007. године поднео Универзитету
у Београду захтев за доношење горе наведеног студијског програма.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници одржаној
12. јула 2007. размотрило предлог Правног факултета и предложило
Сенату усвајање студијског програмa дипломских академских студија
– ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, што је Сенат већином гласова и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), чл. 41.
тачка 4. и чл. 91. ст. 7. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), a на предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука, број 06-150/33-5/1-9 од 12. јула
2007. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007.
године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија из области “Правно регулисање и заштита националне
безбедности” у сарадњи Правног факултета и Факултета безбедности,
које су донели Наставно-научно веће Правног факултета на седници
од 14.05.2007. године под бројем 06-1562/2 и Наставно-научно веће
Факултета безбедности на седници од 01.06.2007. године под бројем
473/35.
Одређује се Правни факултет за носиоца-координатора студијског
програма.
Образложење:
Правни факултет је дана 10.07.2007. године поднео Универзитету
у Београду захтев за доношење горе наведеног студијског програма
који се изводи у сарадњи са Факултетом безбедности. Веће групације
друштвено-хуманистичких наука је на седници одржаној 12. јула
2007. размотрило предлог и предложило Сенату усвајање студијског
програмa специјалистичких струковних студија из области “Правно
регулисање и заштита националне безбедности”, што је Сенат већином
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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393

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-5 од 04. јула 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских студија Менаџмент јавног сектора, тако да му се мења
назив у Менаџмент у управи на Факултету организационих наука, које
је донело Наставно-научно веће Факултета организационих наука на
седници од 27.06.2007. године под бројем 05-01 бр.3/160.
Образложење:
Факултет организационих наука је дана 04. јула 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за доношење измена и допуна
горе наведеног студијског програма дипломских академских студија.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници одржаној
03. јула 2007. размотрило предлог Факултета организационих наука
и предложило Сенату усвајање измена и допуна студијских програмa
дипломских академских студија, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-4/4 од 20. јуна 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ студијски програми дипломских академских
студија Економског факултета из следећих области: Макроекономија
привреда у транзицији, Пословна економија и менаџмент и
Квантитативне финансије, које је донело Наставно-научно веће
Економског факултета на седници од 22.03.2007. године под бројем
1321/1.
Образложење:
Економски факултет је дана 27.03.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење горе наведених
дипломских академских студија. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 20. јуна 2007. размотрило
предлог Економског факултета и предложило Сенату усвајање
студијских програмa дипломских академских студија, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број 06-150/33-4/2-2 од 20. јуна 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне следећих студијских програма
Филозофског факултета:
– основних академских студија студијске групе за филозофију;
– основних академских и дипломских академских студија
студијске групе за социологију;
– основних академских и дипломских академских студија
студијске групе за историју уметности и
– основних академских и дипломских академских студија студијске
групе за етнологију и антропологију, које је донело Наставно-научно
веће Филозофског факултета на седницама од 08.02.2007.године под
бројем 05/4-02 бр.184/1-IV и 15.03.2007. под бројем 05/4-02 бр.348/1-V.
Образложење:
Филозофски факултет је дана 27.03.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за доношење измена и допуна
студијских програма Филозофског факултета. Веће групације
друштвено-хуманистичких наука је на седници одржаној 20. јуна 2007.
размотрило предлог Филозофског факултета и предложило Сенату
усвајање измена и допуна студијских програма, што је Сенат већином
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. 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), a на предлог Већа за мултидисциплинарне
постдипломске студије, број 04-657/5 од 11. јула 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне усклађеног студијског програма
мултидисциплинарних докторских академских студија које организује
Универзитет у Београду за област Биомедицинско инжењерство и
технологије, које је донело Већа за мултидисциплинарне постдипломске
студије на седници од 11. јула 2007. године под бројем 657/5.
Образложење:
Програмски савет мултидисциплинарних студија - област
Биомедицинско инжењерство и технологије је упутио предлог
о усвајању измена и допуна усклађеног студијског програма
за област Биомедицинско инжењерство и технологије Већу за
мултидисциплинарне постдипломске студије које је на седници
одржаној 11. јула 2007. размотрило предлог и предложило Сенату
усвајање наведених измена и допуна, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 13. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-3/12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу предлога Савета Рачунарског центра Универитета у
Београду под бројем 612-656/3 од 18. 06. 2007. године и Правилника
о раду Рачунарског центра Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 117/03), Сенат Универзитета у Београду
на седници одржаној 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
да се за директора Рачунарског центра Универзитета у Београду
именује др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког
факултета.
Образложење
Проф. др Зоран Јовановић пријавио се 10. 04. 2007. године, као
једини кандидат, на јавни позив за именовање директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду бр. 612-656/1-07 од 16. 03. 2007.
године.
Савет Рачунарског центра Универзитета у Београду разматрао
је његову пријаву на својој седници од 15. 06. 2007. године и утврдио
да су испуњени услови за именовање проф. др Зорана Јовановића за
директора Рачунарског центра Универзитета у Београду.
Сенат Универзитета је разматрао предлог Савета Рачунарског
центра Универзитета у Београду и донео одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 17. 07. 2007. године; Број: 150-20/XI-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, 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 Филолошког факултета
број 1441/1 од 25. јуна 2007. године, Сенат Универзитета, на седници
од 13. јула 2007. године, донео је
ОД Л У КУ
Проф. др Слободану Грубачићу, редовном професору Филолошког факултета продужује се радни однос за две школске године,
односно до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници
одржаној 30. маја 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Слободану Грубачићу, за две школске године, односно до 30.
септембра 2009. године.
Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдило
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Датум: 17. 07. 2007. године; Број: 150-20/X-2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

