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На основу члана 24. став 1. тачка 17. 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), доносим
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА “СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ”
ЗА ШКОЛСКУ 2005/2006. ГОДИНУ
Наградом “Студент генерације” награђују се следећи студенти:
1. Сања Симоновић, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
2. Милош Ћирић, БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
3. Рајко Голић, ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
4. Витомир Рацић, ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
5. Снежана Јовичић, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
6. Александар Вацић, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
7. Миливоје Лукић, МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
8. Mилан Калајџић, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
9. Јелена Дотлић, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
10. Маријана Даниловић, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11. Марко Јовановић, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
12. Јован Милановић, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
13. Милена Марјановић, РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
14. Милица Шелмић, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
15. Јована Јулоски, СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
16. Сања Бугариновић,ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
17. Весна Павловић, ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
18. Јелена Андрић, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
19. Бранислав Курељушић, ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ
20. Марија Станојевић, ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
21. Владимир Трапара, ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
22. Јелена Димитријевић, ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
23. Милија Илић, ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
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24. Бојана Недић, ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
25. Ивана Павловић, ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
26. Драгана Ташић, ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
27. Ивана Видановић, ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
28. Драгана Грбић, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
29. Јелена Анти, ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
30. Филип Петронијевић и Марија Манојловић, ХЕМИЈСКИ
ФАКУЛТЕТ
31. Милко Остојић, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
(Датум: 04. 07. 2007. године; Број: 612-1445/2-07)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Научног већа Института за
филозофију и друштвену теорију, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
I
Именујe се
др Стјепан Гредељ, научни саветник,
Институт за филозофију и друштвену теорију
за члана Већа научних области правно-економских наука.
II
Мандат чланова Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Датум: 11. 07. 2007. године; Број: 1202/III-1)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Филозофског факултета, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Душан Стојнов, ред. проф. Филозофског
факултета, чланства у Већу научних области правно-економских
наука.
2.Именујe се др Војислав Јелић, ред. проф. Филозофског
факултета, за члана Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Датум: 05. 09. 2007. године; Број: 1202/III -2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа Правног
факултета, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешавају се:
– др Зоран Томић, ред. проф. Правног факултета и
– др Слободан Марковић, ред. проф. Правног факултета, чланства
у Већу научних области правно-економских наука.
2. Именују се:
– др Гордана Илић-Попов, ред. проф. Правног факултета и
– др Небојша Јовановић, ред. проф. Правног факултета,
за чланове Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Датум: 17. 10. 2007.Број: 1202/III -4)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. ст. 1. и 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 30.
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 131/06), a на предлог факултета Универзитета у
Београду, Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
I

самофинансирање

Архитектонски
Грађевински
Електротехнички
Машински
Рударско-геолошки
Саобраћајни
Технолошко-металуршки
Технички – Бор
ФОН
Пољопривредни
Шумарски
Економски

на терет буџета

Факултет

укупно

УТВРЂУЈЕ СЕ број студената за упис у прву годину дипломских
академских – master студија у школској 2007/2008. години:

350
360
500
330
120
220
50
100
600
400
160
430

280
240
350
300
60
150
25
50
240
300
80
30

70
90
150
30
60
70
25
50
360
100
80
400
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Правни
Православни
Филозофски
Филолошки
ФПН
Факултет безбедности
Учитељски
ФАСПЕР
Факултет спорта и физичког васпитања
Математички
Физички
Хемијски
Физичка хемија
Биолошки
Географски
Мултидисциплинарне
Универзитетске – мастер студије
УНИВЕРЗИТЕT
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165
60
315
600
480
60
70
45
60
90
50
75
50
30
60

30
20
65
200
120
10
10
5
10
47
30
25
30
20
20

135
40
250
400
360
50
60
40
50
43
20
50
20
10
40

30
5860

0
2777

30
3083

(Датум: 01. 10. 2007. године; Број: 150-20/XII)
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 06-150/33-6/1-4 од 11.09.2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2007. године,
донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм докторских студија Правног
факултета. које је донело Наставно-научно веће Правног факултета на
седници од 10.09.2007.године под бројем 03-1060/14.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 10. септембра 2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање студијских програма
докторских студија Правног факултета. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 11. септембра 2007.
размотрило предлог Правног факултета и предложило Сенату усвајање
студијских програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-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 друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-6/1-2 од 11.09.2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2007. године,
донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне следећих студијских програма
Филозофског факултета:
– основних академских студија одељења за историју;
– основних академских студија одељења за психологију;
– основних и дипломских академских студија одељења за
филозофију и
– основних академских студија групе за андрагогију одељења
за педагогију и андрагогију, које је донело Наставно-научно веће
Филозофског факултета на седници од 28.06.2007. године под бројем
05/4-02 бр.810/1-V.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 20. јула 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 11. септембра
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: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-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 друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-6/1-3 од 11.09.2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2007. године,
донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијских програма основних
и дипломских академских студија Факултета политичких наука, које је
донело Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници
од 05.09.2007.године под бројем 08-2014/1, а уз закључак да се назив
студијског програма дипломских академских студија «Национална
и глобална безбедност» промени у «Међународна безбедност» и
техничку корекцију у називу предмета «Методологија са статистиком»
у «Методологија политиколошких истраживања са статистиком» за
Политиколошке студије и Међународне студије,
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 07. септембра 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за усвајање измена и допуне
студијских програма основних и дипломских академских студија. Веће
групације друштвено-хуманистичких наука је на седници одржаној 11.
септембра 2007. размотрило предлог Факултета и предложило Сенату
усвајање измена и допуне студијских програма, што је Сенат већином
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-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 природноматематичких наука број 06-150/30-6/1-4 од 13. 09. 2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских студија Хемијског факултета, које је донело Наставнонаучно веће Факултета на седници од 12.07.2007. године под бројем
933/1.
О б р а з л о ж е њ е:
Хемијски факултет је дана 11. септембра 2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање измена и допуне
студијских програма основних академских студија. Веће групације
природно-математичких наука је на седници одржаној 13. септембра
2007. размотрило предлог Факултета и предложило Сенату усвајање
измена и допуне студијских програма, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-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 природноматематичких наука број 06-150/30-6/1-3 од 13.09.2007. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 19. септембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијских програма докторских
студија Биолошког факултета из Микробиологије и Генетике, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 15. 05. 2007.
године под бројем 508/3.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 15.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање измена и допуне студијских
програма докторских студија. Веће групације природно-математичких
наука је на седници одржаној 13. септембра 2007. размотрило предлог
Факултета и предложило Сенату усвајање измена и допуне студијских
програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Датум: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-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 природно-математичких
наука број 06-150/30-6/1-2 од 13.09.2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 19. септембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм докторских студија “Молекуларна
биологија” Биолошког факултета у сарадњи са Институтом за
биолошка истраживања “Синиша Станковић” Универзитета у Београду
и Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
Универзитета у Београду, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 15.05.2007. године под бројем 508/1.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 15.05.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање студијског програма
докторских студија “Молекуларна биологија” које организује у сарадњи
са Институтом за биолошка истраживања “Синиша Станковић”
Универзитета у Београду и Институтом за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство Универзитета у Београду. Веће групације
природно-математичких наука је на седници одржаној 13. септембра
2007. размотрило предлог Факултета и предложило Сенату усвајање
студијског програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Датум: 20. 09. 2007. године; Број: 150-20/XII-4/6)
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 Стоматолошког
факултета број 1364/2 од 29. јуна 2007. године, Сенат Универзитета,
на седници од 19. септембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Марку Контићу, редовном професору Стоматолошког
факултета продужује се радни однос за једну школску годину, односно
до 30. септембра 2008. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Стоматолошког факултета на седници
одржаној 11. септембра 2007. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Марку Контићу, за једну школску годину, односно до 30. септембра
2008. 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: 21. 10. 2007. године; Број: 150-20/XII-2)
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 Географског факултета
број 1364/2 од 5. јула 2007. године, Сенат Универзитета, на седници од
19. септембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Бориславу Стојкову, редовном професору Географског
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2009. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Географског факултета на седници
одржаној 4. јула 2007. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Бориславу
Стојкову, 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: 21. 10. 2007. године; Број: 150-20/XII-2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета, на
седници одржаној дана 17. oктобра 2007. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I – OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се врсте признања Универзитета у
Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и услови и поступак за
њихову доделу.
Члан 2.
Универзитет може, као признање, доделити почасни докторат и
повељу.
Почасни докторат Универзитет може доделити домаћем или
страном држављанину који је својим делима значајно унапредио
научну мисао, односно који је нарочито заслужан за напредак науке,
технике, технологије, културе и уметности.
Повељу Универзитет може доделити домаћем или страном
држављанину, као и организацији, за посебан допринос развоју
Универзитета и унапређењу његовог рада.
Члан 3.
Признања се додељују појединцу за живота.
II – ПОЧАСНИ ДОКТОРАТ
Члан 4.
Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат) спроводи поступак
за додељивање почасног доктората и доноси одлуку о додели почасног
доктората.
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Члан 5.
Иницијативу за доделу почасног доктората може покренути
ректор, високошколска јединица у саставу Универзитета, као и друге
научне и културне институције, посредством одговарајућег факултета
у саставу Универзитета.
Члан 6.
Иницијатива за доделу почасног доктората подноси се
Сенату Универзитета и треба да садржи: одлуку ректора, односно
наставно-научног већа факултета, односно научног већа института о
покретању иницијативе за доделу почасног доктората и образложење
иницијативе.
Образложење иницијативе садржи: биографске податке,
библиографске податке, мишљење о научном, односно уметничком и
стручном раду, оцену доприноса кандидата унапређењу научне мисли
као и доприноса развоју високог образовања, научног, истраживачког
и уметничког стваралаштва, односно унапређењу технологије, технике
и културе, оцену доприноса кандидата афирмацији, ширењу угледа и
унапређењу рада и развоја Универзитета и високошколских јединица
у саставу Универзитета и образложење разлога због којих се предлаже
додела почасног докотрата.
Члан 7.
Комисија за универзитетска признања (у даљем тексту: Комисија)
разматра иницијативу и подноси Сенату образложени предлог за
доделу почасног доктората.
Члан 8.
Комисија се састоји од седам чланова.
Шест чланова именује Сенат из реда редовних професора,
истакнутих чланова академске заједнице.
Председник Комисије је проректор за науку.
Комисија се именује на период од три године.
Комисија има секретара кога именује ректор из реда запослених
у Стручној служби Универзитета.
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Члан 9.
Сенат може предлог Комисије прихватити, одбити, или тражити
допуну образложења.
Члан 10.
Лице коме је додељен почасни докторат свечано се промовише и
додељује му се диплома почасног доктора.
Члан 11.
Диплому почасног доктора потписује ректор.
Диплома се оверава сувим жигом Универзитета.
Диплома се исписује ручно-калиографски.
Садржај и облик дипломе утврђује ректор.
Члан 12.
Универзитет води књигу промовисаних доктора наука, која се
трајно чува.
III – ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 13.
Универзитет може доделити следеће повеље:
– Велику повељу Универзитета и
– Повељу Универзитета.
Члан 14.
Повеље Универзитета могу се доделити:
– наставнику, сараднику, студенту или другом запосленом на
Универзитету, који је својим научним, стручним или другим резултатом
значајно увећао углед Универзитета у земљи и иностранству;
– појединцу или организацији који су својим радним или
материјалним доприносом битно унапредили рад Универзитета и
допринели његовом развоју;
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– појединцу или организацији који су својим изузетним
залагањем допринели унапређивању сарадње Универзитета са другим
одговарајућим институцијама у замљи и иностранству;
– појединцу и организацији поводом значајних јубилеја, за
лични или заједнички допринос унапређивању рада Универзитета и
његовом развоју.
Члан 15.
Иницијативу за доделу повеље Универзитета може покренути
ректор и високошколска јединица у саставу Универзитета.
Уз иницијативу из става 1. овог члана прилаже се детаљно
образложење.
Иницијатива се подноси Савету Универзитета ( у даљем тексту:
Савет).
Члан 16.
Комисија из члана 7. овог правилника разматра поднету
иницијативу и подноси Савету образложени предлог за доделу
одговарајуће повеље Универзитета.
Члан 17.
Савет разматра предлог Комисије из члана 16. овог правилника.
Савет може предлог Комисије прихватити, одбити или тражити
допуну образложења.
Уколико прихвати предлог Комисије, Савет доноси одлуку о
додели повеље Универзитета.
Члан 18.
Повељу Универзитета уручује ректор на свечаном скупу.
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Поступци за доделу почасног доктората започети пре ступања на
снагу овог правилника окончаће се у складу са одредбама Правилника о
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почасном докторату Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду’’, број 119/04).
Члан 20.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о почасном докторату Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду’’, број 119/04), Правилник о додели плакета
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
115/02 и 119/04) и Одлука о образовању Комисије за универзитетска
признања (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 119/04).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 21. 10. 2007. године; Број: 150-20/XII-2)
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
2. став 3. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 17. октобра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др МАРИЈИ БОГДАНОВИЋ, редовном професору
Филозофског факултета у пензији, додељује се звање професор
емеритус.
Образложење
Проф. др Марија Богдановић била је у два мандата ректор
Универзитета у Београду, од школске 2000/2001. до школске 2003/2004.
године.
Решењем декана Филозофског факултета 05/2-7 бр. 9/142 од 19.
септембра 2007. године проф. др Марији Богдановић престао је радни
однос на Филозофском факултету због испуњења услова за одлазак у
пензију.
Филозофски факултет је доставио Универзитету писану
сагласност проф. др Марије Богдановић да јој се додели звање
професор емеритус.
Како су се стекли сви услови предвиђени чланом 2. став 3.
Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима
професора емеритуса, Сенат је једногласно донео одлуку наведену у
изреци.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150/XIII-1930/1)
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 Већа научних области
медицинских наука, број 1202/60-2 од 20. септембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. октобра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Марија Ђурић, у звање редовног професора
за ужу научну област Анатомија на Универзитету у БеоградуМедицински факултет.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-3.2)
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 41. став1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 1202/60-2 од 20. септембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. октобра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бојан Штимец, у звање редовног професора
за ужу научну област Анатомија на Универзитету у БеоградуМедицински факултет.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-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 групације техничкотехнолошких наука број 06-150/31-6/2 од 05.10.2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 17. октобра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм дипломских академских студија
– master на енглеском језику, на Архитектонском факултету, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 06.06.2007.
године под бројем 01-1086/3-7.
О б р а з л о ж ењ е:
Архитектонски факултет је дана 03.07.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање студијског програма
дипломских академских студија – master на енглеском језику. Веће
групације техничко-технолошких наука је на седници одржаној 03.
октобра 2007. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату усвајање студијског програма, што је Сенат већином гласова и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-6/3)
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 06-150/31-6/4 од 05.10.2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 17. октобра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Машинског факултета, које је донело Наставнонаучно веће Факултета на седници од 20.09.2007. године под бројем
960/3.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 01.10.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање измена и допуна
студијског програма основних академских студија. Веће групације
техничко-технолошких наука је на седници одржаној 03. октобра 2007.
године размотрило предлог Факултета и предложило Сенату усвајање
студијског програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-6/2)
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 друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-7/1-2 од 04.10.2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 17. октобра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија Правног факултета из Кривичног права, које је донело
Наставно-научно веће Факултета на седници од 16.04.2007. године
под бројем 03-617/3.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 24.09.2007. године поднео Универзитету
у Београду захтев за усвајање студијског програма специјалистичких
академских студија из Кривичног права. Веће групације друштвенохуманистичких наука је на седници одржаној 04. октобра 2007.
размотрило предлог Факултета и предложило Сенату усвајање
студијског програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-6/1)
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 06-150/31-6/3 од 05.10.2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 17. октобра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија под називом «Урбана обнова – градови у новом миленијуму»
на Архитектонском факултету, које је донело Наставно-научно веће
Факултета на седници од 05.07.2007. године под бројем 01-1364/2-3.
О б р а з л о ж е њ е:
Архитектонски факултет је дана 04.09.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање студијског програма
специјалистичких академских студија под називом «Урбана обнова –
градови у новом миленијуму». Веће групације техничко-технолошких
наука је на седници одржаној 03. октобра 2007. године размотрило
предлог Факултета и предложило Сенату усвајање студијског
програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 150-20/XIII-6/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 47. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), и члана 41. тачка 44. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06) а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања,
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17.10.2007.
године, доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута
Економског факултета
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о изменама и допунама
статута Економског факултета у Београду коју је донео Савет
Економског факултета на седници 20.09.2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Економски факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет)
доставио је Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
одлука о изменама и допунама статута коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 20.09.2007. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 41. тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета у Београду разматрао
је одлуку Факултета на седници одржаној 27.09.2007. године и
утврдио да је иста у складу са Статутом Универзитета у Београду и
дао позитивно мишљење.
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Сенат Универзитета на седници одржаној 17.10.2007. године је
прихватио позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и донео
одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-1803/1-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 47. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), и члана 41. тачка 44. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06) а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања,
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17.10.2007.
године, доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на одлуке о измени статута Факултета
безбедности
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о измени статута Факултета
безбедности у Београду коју је донео Савет Факултета безбедности на
седници одржаној 24.05.2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Факултет безбедности у Београду (у даљем тексту: Факултет)
доставио је Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
одлука о измени статута коју је донео Савет Факултета на седници
одржаној 24.05.2007. године, ради давања сагласности, сагласно члану
41. тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета у Београду разматрао
је одлуку Факултета на седници одржаној 27.09.2007. године и
утврдиo да је иста у складу са Статутом Универзитета у Београду и
дао позитивно мишљење.
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Сенат Универзитета на седници одржаној 17.10.2007. године је
прихватио позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и донео
одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-1188/1-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 47. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), и члана 41. тачка 44. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06) а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања,
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17.10.2007.
године, доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на одлуку о изменама и допунама статута
Машинског факултета
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о изменама и допунама
статута Машинског факултета у Београду коју је донео Савет
Машинског факултета на седници 07.09.2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Машински факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет)
доставио је Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
одлука о изменама и допунама статута коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 07.09.2007. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 41. тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета у Београду разматрао
је одлуку Факултета на седници одржаној 27.09.2007. године и
утврдио да је иста у складу са Статутом Универзитета у Београду и
дао позитивно мишљење.
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Сенат Универзитета на седници одржаној 17.10.2007. године је
прихватио позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и донео
одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-1759/1/07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 47. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), и члана 41. тачка 44. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06) а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања,
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17.10.2007.
године, доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута
Саобраћајног факултета
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о изменама и допунама
статута Саобраћајног факултета у Београду коју је донео Савет
Саобраћајног факултета на седници 27.03.2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Саобраћајни факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет)
доставио је Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
одлука о изменама и допунама статута коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 27.03.2007. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 41. тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета у Београду разматрао
је одлуку Факултета на седници одржаној 27.09.2007. године и
утврдио да је иста у складу са Статутом Универзитета у Београду и
дао позитивно мишљење.
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Сенат Универзитета на седници одржаној 17.10.2007. године је
прихватио позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и донео
одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-730/-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 47. став 11. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“ број 76/05), и члана 41. тачка 44. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ број
131/06) а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања,
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17.10.2007.
године, доноси
ОДЛУКУ
О давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута
Учитељског факултета
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку о изменама и допунама
статута Учитељског факултета у Београду коју је донео Савет
Учитељског факултета на седници 02.07.2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Учитељски факултет у Београду (у даљем тексту: Факултет)
доставио је Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
одлука о изменама и допунама статута коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 02.07.2007. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 41. тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета у Београду разматрао
је одлуку Факултета на седници одржаној 27.09.2007. године и
утврдио да је иста у складу са Статутом Универзитета у Београду и
дао позитивно мишљење.
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Сенат Универзитета на седници одржаној 17.10.2007. године је
прихватио позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и донео
одлуку као у диспозитиву.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-1458/-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 3. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06), Сенат Универзитета
у Београду на седници одржаној 17.10. 2007. године, доноси
П РА В И Л Н И К
О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Члан 1.
Овим правилником уређује се садржај и структура студијског
програма, начин и поступак његовог доношења као и друга питања од
значаја за студијски програм.
Члан 2.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских
подручја, односно предмета, са оквирним садржајем, чијим се
савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Члан 3.
Садржај студијског програма утврђен је Законом о високом
образовању ( у даљем тексту: Закон) и Статутом Универзитета у
Београду, а структура, стандардима за акредитацију студијских
програма које је донео Национални савет за високо образовање ( у
даљем тексту: Национални савет).
Поред утврђеног садржаја и структуре из става 1. овог члана,
студијски програм обавезно садржи и опис сваког предмета студијског
програма, који обухвата:
– назив и тип предмета,
– годину и семестар студија,
– број ЕСПБ бодова,
– име наставника,
– циљ и очекивани исход, знања и компетенције,
– предуслове за похађање предмета,
– садржај предмета,
– препоручену литературу,
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– методе извођења наставе,
– начин провере знања и оцењивања,
– и друге податке.
Члан 4.
Студијски програм доноси Сенат Универзитета.
Предлог студијског програма за мултидисциплинарне студије
које изводи Универзитет утврђује Веће за мултидисциплинарне
студије, у складу са Статутом Универзитета.
Предлог студијског програма за студије које изводи факултет
утврђује наставно- научно веће факултета, у складу са својим актима.
Када Веће за мултидисциплинарне студије, односно наставнонаучно веће факултета предлаже студијски програм на страном језику,
обавезно доставља и превод студијског програма на српски језик.
Члан 5.
Факултет доставља Универзитету захтев за доношење студијског
програма, и уз захев доставља следећа документа:
– одлуку наставно-научног већа о утврђивању предлога студијског
програма;
– студијски програм на обрасцу Универзитета
– доказе о испуњености услова за извођење студијског програма,
у складу са стандардима Националног савета.
Када овлашћени предлагач студијског програма из члана 4.
овог правилника предлаже студијски програм за стицање заједничке
дипломе, (две или више високошколских установа), поред докумената
из става 1. овог члана, доставља и уговор о извођењу студија за стицање
заједничке дипломе.
Документа из става 1. и 2. овог члана факултет доставља у
штампаној и у електронској форми.
Члан 6.
Стручна служба Универзитета проверава да ли је достављена
документација потпуна и да ли садржи све потребне податке за
доношење одлуке.
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У случају када је документација непотпуна, Стручна служба
Универзитета налаже факултету да комплетира документацију у року
од пет дана, од пријема налога Стручне службе Универзитета.
Члан 7.
Предлог студијског програма факултета најпре разматра веће
групације одговарајућег образовно- научног поља ( у даљем текст:
веће групације) и припрема предлог за Сенат Универзитета.
Ради утврђивања чињеница од значаја за припрему предлога
из става 1. овог члана, веће групације може затражити мишљење
надлежног већа научних области у вези са појединим предметима
студијског програма
Члан 8.
Веће групације из члана 7. овог правилника, односно Веће
за мултидисциплинарне студије, упућује Сенату Универзитета
предлог за доношење студијског програма када утврди да студијски
програм испуњава све услове за акредитацију, у складу са Законом и
стандардима Националног савета.
Члан 9.
Сенат Универзитета доноси студијски програм Универзитета,
односно факултета већином гласова укупног броја чланова Сената.
Када Сенат Универзитета доноси студијски програм по предлогу
факултета, одлука Сената се доставља факултету у року од седам дана
од дана доношења одлуке.
Члан 10.
Универзитет, односно факултет је дужан да поднесе захтев за
акредитацију донетог студијског програма, сагласно Закону.
Измене и допуне одобреног, односно акредитованог студијског
програма које Универзитет, односно факултет врши ради његовог
усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке и уметности
не сматрају се новим студијским програмом.
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Члан 11.
Универзитет води евиденцију о донетим студијским програмима
у складу са актима Универзитета.
Евиденција из става 1. овог члана води се и у електронској
форми.
Члан 12
Студијски програми које је донео Универзитет после ступања
на снагу Закона о високом образовању ради њиховог усклађивања са
организацијом рада и достигнућима науке и уметности, сматрају се
акредитованим студијским програмима у смислу члана 116. став 4.
Закона, и уносе се у евиденцију из члана 11. овог правилника.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Датум: 22. 10. 2007. године; Број: 612-1458/-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

