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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06), Савет
Универзитета, на седници одржаној 20. 11. 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
I
Именује се Радна група за припрему извештаја о удаљавању
професора Универзитета у Београду, у саставу:
1. Проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет, председник
2. Проф. др Љубинка Трговчевић-Митровић, Факултет политичких
наука, члан
3. Проф. др Љубодраг Димић, Филозофски факултет, члан.
II
Задатак Радне групе је да проучи архивску грађу коју је Институт
за савремену историју прикупио за потребе Универзитета у Београду,
као и остале доступне материјале, проучи околности под којима
су, по ослобођењу Београда у Другом светском рату, професори
Универзитета у Београду испитани пред Судом части, оптужбе које су
против појединих професора изнете, поступак који је вођен, препоруке
Суда части државним органима, као и административне мере које су
након тога изречене.
Радна група ће поднети извештај Савету Универзитета најкасније
до краја зимског семестра школске 2007/2008. године.
О бразложе ње
Једна од значајних, а незавршених активности Суда части у
претходном сазиву је иницијатива коју је покренуо Суд части, а
односи се на прикупљање грађе о раду Суда части на Универзитету
после Другог светског рата. С тим у вези, а после доношења одлуке
Већа Универзитета да се приступи изради пројекта, прикупљена је
документација која даје основне податке о професорима Универзитета
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у Београду који су 1945. године одговарали пред Судом части и који су
одлуком Министарства просвете тада удаљени са Универзитета. Суд
части је закључио да се тим поводо огласи саопштењем и у том циљу је
формирао трочлано тело са задатком да детаљно проучи прибављену
документацију.
Савет Универзитета, на седници одржаној 6. марта 2007. године,
прихватио је предлог проф. др Милића Миловановића да се заузме
став поводом удаљавања професора Универзитета у Београду и да се
формира радна група која би наставила посао овог трочланог тела и
поднела Савету извештај.
На основу наведеног, одлучено је као у изреци.
(Београд, 20.11.2007.)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну
етику (“Гласник Универзитета у Београду”, број 137/07), Савет
Универзитета, на седници одржаној 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Јована Бабића, редовног
професора Филозофског факултета, за члана Одбора за професионалну
етику из реда чланова Савета – представника оснивача.
(Београд, 20.11.2007.Број:612-2578/1/07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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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 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Ратке Марић, професора
Факултета политичких наука, као представника Универзитета у
Београду у Управном одбору Дома културе “Студентски град’’.
Београд, 20.11.2007.Број:
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06), Савет
Универзитета, на седници одржаној 20. 11. 2007. године, доноси
ОДЛУКУ
I
Именује се Радна група, у саставу:
1. Проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета
2. Проф. др Живан Лазовић, председник Савета Универзитета
3. Проф. др Сима Аврамовић, председник Одбора за статутарна
питања
4. Проф. др Милић Миловановић, Економски факултет, члан
Савета
5. Проф. др Леон Којен, Филозофски факултет
6. Проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет, члан
Савета
7. Проф. др Богдан Ђуричић, декан Медицинског факултета
8. Дамир Штајнер, студент Факултета спорта и физичког васпитања,
члан Савета.
II
Задатак Радне групе је:
а) да припреми материјал за тематску седницу Савета посвећену
питању унутрашње организације Универзитета у Београду и његове
интегративне функције;
б) да у поступку предлагања измена Закона о високом образовању
координира предлоге на нивоу Универзитета у Београду.
Београд, 20.11.2007.Број:612-2492/1/07
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 144. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), а на бази критеријума које је
утврдило Веће Универзитета у Београду 08. 02. 2006. године, Савет
Универзитета, на предлог Одбора за финансије од 22. 06. 2007. године,
на седници одржаној 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДВАЈАЊУ
ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА И ИНСТИТУТА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о издвајању дела сопствених прихода факултета и
института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 130/06), у члану
2. став 2. мења се и гласи:
“Средства из чл. 1. тач. 2. факултети уплаћују Универзитету
посебном уплатницом након сваког уписног рока, почев од школске
2007/2008. године.’’
Београд, 20.11.2007.Број:
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Савет
Универзитета, на седници одржаној 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Универзитета у Београду
за припрему организовања “Универзијаде Београд 2009.”, због одласка
на нове дужности:
1. Проф. др Александар Липковски, претходни проректор
Универзитета;
2. Ненад Ђорђевић, претходни студент проректор Универзитета;
3. Ђорђе Аврамовић, претходни члан Савета из реда студената;
4. Др Драган Илић, претходни директор Студентске поликлинике.
II
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Дејан Поповић, претходни ректор
Универзитета, функције председника Одбора.
III
ИМЕНУЈУ СЕ нови чланови у Одбору Универзитета у Београду
за припрему организовања “Универзијаде Београд 2009”:
1. Проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета – председник
Одбора по функцији;
2. Проф. др Неда Бокан, проректор Универзитета, члан Одбора;
3. Проф. др Александар Седмак, проректор Универзитета, члан
Одбора;
4. Проф. др Душан Теодоровић, проректор Универзитета, члан
Одбора;
5. Марко Милутиновић, студент проректор, члан Одбора;
6. Немања Петровић, председник Студентског парламента
Универзитета, члан Одбора;
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7. др Лидија Димитријевић, директор Студентске поликлинике,
члан Одбора;
8. Славица Капетановић, генерални секретар Универзитета, члан
Одбора.
Београд, 20.11.2007.Број: 612-1043/2-06
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета’’, број 134/07), Савет Универзитета
у Београду, на седници одржаној 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
I
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 26.
09. 2007. године, констатује се да је престао мандат следећих чланова
Савета из реда студената:
1. Томиславa Момировићa, студентa Правног факултета
2. Горанa Минићa, студентa Саобраћајног факултета
3. Владимирa Тодоровићa, студентa Стоматолошког факултета
4. Вује Грујићa, студентa Факултета безбедности
5.	Јеленe Вељић, студентa Филозофског факултета.
II
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 26.
09. 2007. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из
реда студената:
1. Срђана Поповића, студента Правног факултета
2. Горана Минића, студента Саобраћајног факултета
3. Mилана Танчића, студента Технолошко-металуршког факултета
4. Вује Грујића, студента Факултета безбедности
5. Дамира Штајнера, студента Факултета спорта и физичког
васпитања
Београд, 20.11.2007.год.Број: 612-1834/2/97
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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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 14. 11. 2007. године, Савет Универзитета, на седници
одржаној 20. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ “НИКОЛА ТЕСЛА” из
Београда, ПРИМА СЕ у састав Универзитета у Београду.
О бразложење
Електротехнички институт “Никола Тесла” из Београда и
Електротехнички факултет, са којим Институт има закључен споразум
о научној и наставној сарадњи, поднели су дана 29. 05. 2007. године
Сенату Универзитета образложени захтев за пријем овог института у
састав Универзитета у Београду.
Сходно члану 13. став 6. Статута Универзитета у Београду,
захтев Електротехничког института “Никола Тесла”, са приложеном
документацијом, стављен је дана 01. 10. 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.
Разматрајући захтев Института, увидом у приложену
документацију, утврђено је следеће:
Електротехнички институт “Никола Тесла’’ обавља научноистраживачку делатност, уписан је у Регистар научноистраживачких
организација у складу са Законом о научноистраживачкој делатности
и испуњава све услове из члана 13. Статута Универзитета:
– има програм научноистраживачког рада;
– разултатима својих истраживања доприноси освајању нових
производа и уређаја, сорти и врста као и увођењу нових или побољшању
постојећих технолошких поступака, система и услуга;
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– обавља трансфер знања и технологија;
– има у радном односу са пуним радним временом 12
истраживача компетентних за област науке којом се институт бави, од
којих 7 у научним или наставним звањима и 5 у истраживачком звању
истраживач-сарадник;
– има програм развоја научноистраживачког подмлатка;
– има одговарајући простор, опрему и друга средства за обављање
стручне праксе и организовање научних и стручних скупова
– има научно-информативну документацију.
Институт се бави научним областима и дисциплинама из којих
се изводе студијски програми на Електротехничком факултету, а то
су: електроенергетски системи, аутоматика и регулација, техника
високог напона и електрометрологија. Видови те сарадње огледају се
у извођењу наставе на докторским студијама из поменутих научних
области, менторству за магистарске тезе и докторске дисертације, као
и у учешћу у раду комисија за оцену и одбрану магистарских теза и
докторских дисертација.
Одлуком Управног одбора Института од 26. 02. 2007. године
Институт је прихватио све обавезе утврђене Статутом Универзитета.
На основу наведеног, оцењено је да Електротехнички
институт “Никола Тесла” испуњава све услове предвиђене Статутом
Универзитета за пријем у састав Универзитета у Београду.
Београд, 20.11.2007. год.Број: 612-1201/5-07
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 154. став 7. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Нацрта oдлуке
који је утврдио Oдбор за статутарна питања дана 29.10. 2007. године,
а на предлог Сената Универзитета од 14. 11.2007. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 20. 11.2007. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
УНИВЕР ЗИТЕТА У БЕОГРАД У
Члан 1.
У Статуту Универзита у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду’’, број 131/06), члан 7. мења се и гласи:
“Дан Универзитета је 13. септембар, у спомен дану када је 1808.
године Доситеј Обрадовић у Београду отворио Велику школу.’’
Члан 2.
У члану 53. став 2. реч “два’’ замењује се речју “три’’.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Београду’’.
Београд, 20.11.2007.Број: 612-2141/3-07
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), Савет Универзитета, на
седници одржаној 20. 11. 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 200 ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
И ВИСОКОГ ШКОЛСТВА У СРБИЈИ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за обележавање 200 година
Универзитета у Београду и високог школства у Србији, у саставу:
1. Проф. др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета
2. Проф. др Неда Бокан, проректор Универзитета
3. Проф. др Бранко Медојевић, проректор Универзитета
4. Проф. др Александар Седмак, проректор Универзитета
5. Проф. др Душан Теодоровић, проректор Универзитета
6. Проф. др Живан Лазовић, председник Савета Универзитета
7. Проф. др Дејан Поповић, Правни факултет
8. Проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета
9. Проф. др Ђорђе Вуксановић, декан Грађевинског факултета
10. Проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, декан Факултета
организационих наука
11. Проф. др Марко Бацковић, декан Економског факултета
12. Проф. др Богдан Ђуричић, декан Медицинског факултета
13. Проф. др Милан Подунавац, декан Факултета политичких наука
14. Проф. др Александар Костић, декан Филозофског факултета
15. Проф. др Гордана Цвијић, декан Биолошког факултета
16. Проф. др Иринеј Буловић, декан Православног богословског
факултета
17. Проф. др Небојша Ралевић, декан Пољопривредног факултета
18. Проф. др Драгослав Стаменковић, декан Стоматолошког
факултета
19. Проф. др Слободан Грубачић, декан Филолошког факултета
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20. Проф. др Срећко Јовановић, декан Факултета спорта и физичког
васпитања
21. Др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику
22. Студент проректор
23. Председник Студентског парламента Универзитета.
II
За секретара Организационог одбора именује се Љубица
Стаменковић, стручни сарадник у Стручној служби Универзитета.
III
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука Савета Универзитета,
број 612-1267/1-07 од 29. 05. 2007. године.
Београд, 20.11.2007.Број: 612-1267/2-07
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 131/06) и члана 8. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 139/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 21. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
О И МЕНОВАЊУ ЧЛАН ОВА КОМИСИЈЕ
З А УНИВЕР ЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
I Именују се чланови Комисије за универзитетска признања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

проф. др АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, Филозофски факултет
проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, Филолошки факултет
проф. др ВЛАДИМИР МАКО, Архитектонски факултет
проф. др БОГДАН ЂУРИЧИЋ, Медицински факултет
академик ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ, Институт за физику
проф. др ЗОРАН КАДЕЛБУРГ, Математички факултет

II Председник Комисије је проф. др ДУШАН ТЕОДОРОВИЋ,
проректор задужен за науку.
III Комисија се именује на период од три године.
Београд, 23. новембра 2007. годинеБрој: 150-20/XIV- 11
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Факултета за физичку хемију , број 337/1 од
30. априла 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН ИЛИЋ, професор Техничког
универзитета у Грацу, у звање гостујућег професора на Универзитету
у Београду.
2.
Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду.“
О бразложе ње:
Факултет за физичку хемију је доставио образложени предлог да
се проф. др Дејан Илић, хонорарни професор Техничког универзитета
у Грацу, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Дејан Илић испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку
као што је наведено у изреци.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Факултета за физичку хемију, број 337/1 од
30. априла 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН МАЦУРА, проф. биохемије на
Последипломској школи Мејо фондације (Рочестер, Минесота, SAD)
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
О бразложење :
Факултет за физичку хемију је доставио образложени предлог да
се проф. др Слободан Мацура, проф. биохемије на Последипломској
школи Мејо фондације (Рочестер, Минесота, SAD, изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао
да проф. др Слободан Мацура испуњава услове предвиђене чланом 3.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку као што је
наведено у изреци.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07), а на предлог Грађевинског факултета , број 264/3 од 16. маја
2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.
новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др CESAR QUEIROZ, Minerva Program,
George Washington Univesity, USA, у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Образложењ е:
Грађевински факултет је доставио образложени предлог да се
проф. др Cesar Queiroz, Lecturer, Minerva Program, George Washington
Univesity, USA, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету
у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Cesar Queiroz испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку
као што је наведено у изреци.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Пољопривредног факултета, број 711/11 од
30. априла 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ГОРАН ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, Chemical Engineering Department, Loughborough University, UK, у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
О бразложење :
Пољопривредни факултет је доставио образложени предлог
да се проф. др Горан Владисављевић, Lecturer, Chemical Engineering
Department, Loughborough University, UK, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Горан Владисављевић испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду и једногласно донео
одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Пољопривредног факултета, број 711/11 од
30. априла 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СВЕТЛАНА ЖИВАНОВИЋ, Department
of Food Science and Technology, Univesity of Tennessee, USA у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Образложењ е:
Пољопривредни факултет је доставио образложени предлог да
се проф. др Светлана Живановић, Associate Professor, Department of
Food Science and Technology, Univesity of Tennessee, USA. изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао
да проф. др Светлана Живановић испуњава услове предвиђене чланом
3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку као што је
наведено у изреци.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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Београд, 23. новембра 2007. године
Број: 150-20/XIV-3.9.
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
природних наука, број 612-1208/3-I/3 од 2. новембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Катарина К. Анђелковић у звање редовног
професора за ужу научну област Општа и неорганска хемија на
Универзитету у Београду – Хемијски факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-6.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
биотехничких наука, број 150-49/21-07 од 28. јуна 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Стева Божић у звање редовног професора за
ужу научну област Механизација биљне производње на Универзитету
у Београду – Пољопривредни факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
техничких наука, број 612-1206/43-07 од 19. октобра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Дејан Гвоздић у звање редовног професора за
ужу научну област Физичка електроника на Универзитету у Београду
– Електротехнички факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
природних наука, број 612-1208/3-I/1 од 2. новембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
О Д Л У К У
БИРА СЕ проф. др Недељко В. Крстајић у звање редовног
професора за ужу научну област Физичка хемија – корозија и заштита
материјала на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки
факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
техничких наука, број 612-1206/77-07 од 19. октобра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Витомир Милић у звање редовног професора
за ужу научну област Рударство и геологија на Универзитету у Београду
– Технички факултет у Бору.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
природних наука, број 612-1208/3-I/2 од 2. новембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Тибор Ј. Сабо у звање редовног професора
за ужу научну област Општа и неорганска хемија на Универзитету у
Београду – Хемијски факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
техничких наука, број 612-1206/44-07 од 19. октобра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Милан Тадић у звање редовног професора за
ужу научну област Физичка електроника на Универзитету у Београду
– Електротехнички факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
биотехничких наука, број 612-1209/5-07 од 28. јуна 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. новембра
2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Сава Врбничанин у звање редовног професора
за ужу научну област Хербологија на Универзитету у Београду –
Пољопривредни факултет.
(Београд, 23. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 06-150/31-7/1 од 13. 11. 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм докторских студија из области
“Електронско пословање” Факултета организационих наука, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 17. 10. 2007.
године под бројем 05-01 бр. 3/206.
О бразложење :
Факултет организационих наука је дана 01. 11. 2007. године
поднео Универзитету у Београду захтев за усвајање студијског
програма докторских студија из области “Електронско пословање”.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 13. новембра 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.
(Београд, 14. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-8/2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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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 06-150/32-4/1 од 13.11.2007. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ студијски програм интрегрисаних основних и
дипломских академских студија на Стоматолошком факултету, које је
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 09. 11. 2007.
године под бројем 3/78.
Образложењ е:
Стоматолошки факултет је дана 09.11.2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање студијског програма
интрегрисаних основних и дипломских академских студија. Веће
групације медицинских наука је на седници одржаној 12. новембра
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.
(Београд, 14. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-8/1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 150/30-7/1-3 од 08. 11. 2007. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 14. новембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских, дипломских академских и докторских студија Хемијског
факултета, које је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
од 05. 11. 2007. године под бројем .
О бразложење :
Хемијски факултета је дана 06. 11. 2007. године поднео
Универзитету у Београду захтев за усвајање измене и допуне
студијских програма основних академских, дипломских академских
и докторских студија. Веће групације природно-математичких
наука је на седници одржаној 08. новембра 2007. године размотрило
предлог Факултета и предложило Сенату усвајање измена и допуна
студијских програма, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 11. 2007. године; Број: 150-20/XIV-8/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких
наука, број 011-612-1206/39-07 од 04. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. децембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Динко Кнежевић, у звање редовног
професора за ужу научну област Припрема минералних сировина на
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 техничких
наука, број 011-612-1206/37-07 од 04. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. децембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Игњатовић, у звање редовног професора
за ужу научну област Механизација рудника на Универзитету у
Београду – Рударско-геолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Иван Обрадовић, у звање редовног професора
за ужу научну област Математика и Информатика на Универзитету у
Београду – Рударско-геолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 техничких
наука, број 011-612-1206/38-07 од 04. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. децембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Лазар Кричак, у звање редовног професора за
ужу научну област Површинска експлоатација лежишта минералних
сировина на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Мирјана Поповић-Божић, у звање редовног
професора за ужу научну област Класична и квантна оптика и ласери
на Универзитету у Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 техничких
наука, број 011-612-1206/98-07 од 04. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. децембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Небојша Видановић, у звање редовног
професора за ужу научну област Рударски радови и израда подземних
просторија на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки
факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду

42

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 техничких
наука, број 011-612-1206/40-07 од 04. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. децембра 2007.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Небојша Гојковић, у звање редовног професора
за ужу научну област Механика стена на Универзитету у Београду –
Рударско-геолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Никола Бурић, у звање редовног професора за
ужу научну област Квантна и математичка физика на Универзитету у
Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Раде Живаљевић, у звање редовног професора
за ужу научну област Квантна и математичка физика на Универзитету
у Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.

45

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 природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Слободан Вуковић, у звање редовног
професора за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме
на Универзитету у Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
друштвено-хуманистичких наука, број 05-612-1203/100-07 од 22.
новембра 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 18. децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Смиља Срдић, у звање редовног професора
за ужу научну област Германистика на Универзитету у Београду –
Филолошки факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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
друштвено-хуманистичких наука, број 05-612-1203/84-07 од 21.
новембра 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 18. децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Светлана Чизмић, у звање редовног професора
за ужу научну област Психологија рада на Универзитету у Београду
– Филозофски факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Таско Грозданов, у звање редовног професора
за ужу научну област Физика атома и молекула на Универзитету у
Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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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 природноматематичких наука, број 02-612-1205/04-07 од 03. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 18.
децембра 2007. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Зоран Петровић, у звање редовног професора
за ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме на
Универзитету у Београду – Физички факултет.
(Београд, 18. 12. 2007. године; Број: 150-20/XV-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 15. став 3. и 4. и члана 16. Правилника о
дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, бр.133/07) и Одлуке Сената 06
број: 150-20/XII-7 од 19. септембра 2007. године, одлука већа групација
и Одлуке Студентског парламента Универзитета, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16.01.2008. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
УНИВЕР З ИТЕТА
I
За чланове Дисциплинске комисије Универзитета, као
другостепеног органа, бирају се:
1. Др Ђорђе Вуксановић, редовни професор Грађевинског факултета,
председник Комисије,
2. Др Миодраг Јовановић, доцент Правног факултета, члан и заменик
председника Комисије,
3. Др Владимир Вучковић, доцент Економског факултета, заменик
члана,
4. Др Нада Ковачевић, професор Медицинског факултета, члан
Комисије,
5. Др Зорица Вујић, професор Фармацеутског факултета, заменик
члана,
6. Др Софија Совиљ, професор Хемијског факултета, члан
Комисије,
7. Др Гордана Павловић-Лажетић, професор Математичког
факултета, заменик члана,
8. Др Милорад Милованчевић, ванр. проф. Машинског факултета,
члан Комисије,
9. Др Михаило Тимотијевић, ред. проф. Архитектонског факултета,
заменик члана.
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II
Мандат чланова Другостепене дисциплинске комисије из реда
наставника траје три године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 17. 01. 2008. године; број:*******)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16.
јануара 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕР ЗИТЕТА У БЕОГРАД У
др К лаусу Роксину (Claus Roxin),
про фесору кривичног права из Немачке
Образложе ње
Правни факултет доставио је Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктората др Клаусу Роксину (Claus Roxin), професору
кривичног права из Немачке. У образложењу иницијативе наводи се
да проф. Клаус Роксин представља највећег теоретичара кривичног
права данас. Почасни је доктор четрнаест светских универзитета.
Проф. Роксин је објавио неколико радова и на српском језику. У знак
признања за дугогодишњу свестрану сарадњу са колегама из Србије
и за огроман допринос развоју и афирмацији кривичноправне науке
уопште, професору Роксину је 1998. године додељена повеља о
почасном чланству у Удружењу за кривично право и криминологију.
Осим сарадње са Удружењем за кривично право и криминологију, имао
је и интензивну сарадњу са бившим и садашњим члановима Катедре
за кривично право на Правном факултету Унивезитета у Београду.
Анализа садржаја научних радова проф. Роксина јасно говори да
је он увек био велики творац нових идеја и систематичар, што потврђује
његово целокупно дело, почев од научне обраде нехата и посредног
извршилаштва, као и разрада теорије објективног урачунавања из
1970. године. У вези са овом темом, те исте године Роксин објављује
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и посебан рад који је касније преведен на шест језика. Овом својом
теоријом, Роксин је уобличио своје целокупно научно дело засновано
на помирењу криминалне политике и кривичноправног система и
поставио основе програма који је усмерио догматску дискусију у
задњих неколико десетина година.
У тешким годинама кроз које је наша земља пролазила, оштро
се супротставио у Немачкој онима који су се залагали за увођење
санкција и у области науке, у чему је, захваљујући свом ауторитету,
и успео. Проф. Роксин је у правом смислу те речи грађанин света, јер
је држао предавања на разним језицима широм света. Српске колеге
су имале задовољство да у два наврата непосредно прате излагања
овог великана науке кривичног права и да у директном контакту воде
стручне полемике са њим.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основа
за доделу признања које се предлаже иницијативом, те је Сенат
Универзитета донео одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2008. године; Број: ******)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 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 16. јануара 2008.
године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Електротехничког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Електротехничког факултета у Београду коју је донео Савет
Електротехничког факултета на седници одржаној 19.11.2007. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
“Гласнику Универзитета у Београду’’.
О бразложење
Електротехнички факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 19. 11. 2007. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став 1. тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
11. 12. 2007. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. 01. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2008. године; Број: 612-2354/3-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 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 16. јануара 2008.
године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Архитектонског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Архитектонског факултета у Београду коју је донео Савет
Архитектонског факултета на седници одржаној 20. 11. 2007. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
“Гласнику Универзитета у Београду’’.
О бразложе ње
Архитектонски факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 20. 11. 2007. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
11. 12. 2007. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. 01. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2008. године; Број: 612-2414/3-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 30. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог Већа
за мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 16. јануара 2008. године, утврдио је
Б РО Ј СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
М УЛ Т И ДИС Ц ИПЛИНАРНИХ ДОКТОР СКИХ СТУДИ Ј А
(БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕР СТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ)
КО ЈЕ ОРГАНИЗУ Ј Е УНИВЕР ЗИТЕТ У БЕОГРАД У,
ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
1. У прву годину мултисциплинарних докторских студија
на студијски програм Биомедицинско инжењерство и технологије
уписаће се највише 10 студената.
(Бeоград, 16. 01. 2008. године; Број: 150-20/XV-10.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 41. тачка 30. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог Већа
за мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 16. јануара 2008. године, утврдио је
Б РО Ј СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
М УЛ Т ИДИС Ц ИПЛИНАРНИХ МАСТЕР СТУДИ Ј А
(на енглеском ј езику )
И З ОБЛАСТИ “УПРАВЉА ЊЕ ДРЖАВОМ И
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНО СТИ”
(“State Mangement and Humanitarian Affairs”),
ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
1. У прву годину мултисциплинарних мастер студија уписаће се
највише 30 студената
(Београд, 16. јануара 2008. године; Број: 150-20/XV-10.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог Већа
за мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 16. јануара 2008. године, утврдио је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
“Метеорологија у српским народним веровањима – етнометеорологија”,
кандидата мр НАТАЛИЈЕ ЈАНЦ, дипл. метеоролога.
2. За менторе се именују:
1) проф.др Љубинка Трговчевић-Митровић, Факултет политичких
наука, Институт за мултидисциплинарна истраживања (историја
природних наука и технологије)
2) проф. др Иван Ковачевић, Филозофски факултет (етнологија и
антропологија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију у року од пет
година од дана одобравања теме докторске дисертације.
(Београд, 16. 01. 2008. године; Број: 150-20/XV-10.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06), Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 16. 01. 2008. године, доноси
П РА В ИЛНИК О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ
Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се стандарди квалитета и поступци
за обезбеђење квалитета наставне литературе на Универзитету у
Београду (у даљем тексту: Универзитет) и факултетима у саставу
Универзитета (у даљем тексту: факултет).
Члан 2.
Стандарди квалитета наставне литературе и поступци за
обезбеђење квалитета наставне литературе усмерени су на праћење
и контролу квалитета као део стратегије Универзитета за обезбеђења
квалитета целокупног високог образовања на Универзизету и
факултетима Универзитета.
Члан 3.
Наставна литература јесте основно и обавезно наставно средство
које студенти Универзитета и факултета користе у савлађивању
предмета студијског програма.
Наставна литература у смислу става 1. овог правилника обухвата
следеће:
Предметни уџбеник, скрипта, приручнике, практикум, збирке
задатака, зборнике референтних текстова и студије, као и другу
стручну литературу која се користи у свим облицима наставе.
Наставна литература у погледу квалитета, садржаја и обима мора
у потпуности да одговара циљевима студијског програма и програму
предмета на који се односи.
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Члан 4.
Поред наставне литературе из члана 3. овог правилника, могу се
користити и помоћни наставни материјал као што су: речници, таблице,
случајеви из праксе, примери, мултимедијални материјали, радне
свеске и други садржаји којима се доприноси лакшем савладавању
садржаја предмета, а не представљају наставну литературу.
Члан 5.
Универзитет, односно факултет обезбеђује благовремено, пре
почетка наставе, у довољној количини наставну литературу и помоћни
наставни материјал за сваки предмет студијског програма.
Стандарди квалитета предметног уџбеника
Члан 6.
У циљу обезбеђења квалитета предметног уџбеника, Универзитет
утврђује минимум стандарда квалитета.
Предметни уџбеник у смислу става 1. овог члана јесте уџбеник
који је одобрен од надлежног органа Универзитета, односно факултета,
као предметни уџбеник
Минимум стандарда квалитета предметног уџбеника утврђује се
у погледу:
– садржаја,
– структуре,
– стила и
– обима.
Члан 7.
Садржај предметног уџбеника одговара циљевима реализације
студијског програма и програма предмета за чије савлађивање се
користи.
Предметни уџбеник треба да буде конципиран тако да прати
достигнућа науке, односно уметности у тој области.
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Члан 8.
Предметни уџбеник садржи предговор са циљевима, структуром,
планом излагања у уџбенику и библиографију.
Предговор са циљевима, структуром и планом излагања се налази
на почетку предметног уџбеника, а библиографија се може налазити
на крају предметног уџбеника, на крају сваког поглавља, односно на
другом месту.
Члан 9.
Свако поглавље предметног уџбеника може да има, поред
основног текста, и:
– циљ поглавља, који треба да одговори на питање шта ће
студент сазнати у њему и тиме увећати своје знање и развити одређене
компетенције;
– резиме;
– питања за проверу знања или дискусију;
– напомене (у фуснотама или енднотама);
– литературу и референце.
Факултет може својим актом прописати наведену структуру
појединих поглавља из става 1. овог члана, или утврдити другачију
структуру поглавља, у зависности од специфичности појединих
предмета, односно од постојања друге наставне литературе или
помоћног наставног материјала који се додатно користи за савлађивање
предмета.
Члан 10.
Предметни уџбеник треба да буде написан тако да материја буде
јасно изложена, уз коришћење примера из праксе.
Предметни уџбеник мора бити логично структуиран тако да
делови поглавља или друге целине буду заокружене и повезане
логичним редоследом.
Предметни уџбеник мора бити писан академским, неутралним
стилом излагања без дисквалификације и омаловажавања одређених
друштвених група, раса, пола или нација.
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Члан 11.
Обим, односно број страница предметног уџбеника треба да
буде сразмерно усклађен са бројем ЕСПБ бодова предмета и другом
наставном литературом која се користи за дати предмет.
Члан 12.
Графички изглед предметног уџбеника који издаје Универзитет,
односно факултет, формат са дефинисаним параметрима (висина
и ширина стране, фонт слова, проред, маргине, начин достављања
рукописа и процедура одобравања и издавања предметног уџбеника),
ближе се уређује актом Универзитета, односно факултета.
Контрола квалитета предметног уџбеника
Члан 13.
Универзитет, односно факултет систематично прати и контролише
квалитет предметног уџбеника у погледу садржаја, структуре, стила и
обима.
Контролу квалитета предметног уџбеника на Универзитету врше
рецензенти и Одбор за обезбеђење и контролу квалитета преко својих
радних тела које образује за одређене послове из своје надлежности, у
складу са својим актима.
Контролу квалитета уџбеника на факултету врше рецензенти
и надлежни орган, односно тело факултета, у складу са актима
факултета.
Члан 14.
У поступку контроле квалитета предметног уџбеника утврђује
се да ли уџбеник задовољава утврђене стандарде квалитета.
Уколико предметни уџбеник не задовољава неки од утврђених
стандарда квалитета, Универзитет, односно факултет предузима
одговарајуће мере у циљу побољшања квалитета, а може бити и повучен
из наставе и замењен другим уџбеником за одређени предмет, о чему
одлуку доноси надлежни орган Универзитета, односно факултета.
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Члан 15.
Квалитет предметног уџбеника проверава се и путем анкете
студената коју организује Универзитет, односно факултет, у складу са
својим актима.
Мишљење студената о квалитету предметног уџбеника анализира
и разматра надлежно тело Универзитета, односно факултета, и
предузима одговарајуће мере за побољшање квалитета.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 16.
Сви предметни уџбеници Универзитета, односно факултета
морају бити усаглашени са стандардима квалитета утврђених овим
правилником, до почетка школске 2009/2010. године.
Факултети ће ускладити своја општа акта са овим правилником
у року од 30 дана од дана ступања на снагу правилника.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 16. 01. 2008. године; Број: 150-20/XV-10.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 21.
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. фебруара
2008. године, утврдио је
КРИТЕРИЈУМЕ
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
НА УНИВЕР ЗИТЕТУ У БЕОГРАД У
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим критеријумима уређују се јединствени минимални услови
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (у даљем
тексту: Универзитет).
Члан 2.
Звања наставника на Универзитету јесу: доцент, ванредни
професор и редовни професор.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду, овим критеријумима и општим актом факултета.
I I К Р И Т ЕРИ ЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВА ЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 4.
Минимални критеријуми за избор у звање наставника
Универзитета јесу:
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А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,
- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.

Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- више научних
радова од значаја
за развој науке,
односно уметности
у ужој научној,
односно уметничкој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и
- Учешће на научним и стручним семинарима, учешће
на научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена након избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
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- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Услови предвиђени
законом
- поред услова за
ванредног професора
и:
- већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,

Гласник Универзитета у Београду
- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Ближи критеријуми
- поред услова за ванредног професора и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

- већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима

- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,

Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
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- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.
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Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,
- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.
Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- више научних
радова од значаја
за развој науке,
односно уметности
у ужој научној,
односно уметничкој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима
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- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Услови предвиђени
законом
- поред услова
за ванредног
професора и:
- већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,

Гласник Универзитета у Београду
- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,

- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

-Учешће у научним и стручним семинарима, учешће
у научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Редовни професор
Ближи критеријуми
поред услова за ванредног професора и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.
- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.
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Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- Способност за
наставни рад,
- Научни, односно
стручни радови
објављени у
научним часописима
или зборницима, са
рецензијама.

Услови предвиђени
законом
Поред услова за
доцента и:

Доцент
Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен у домаћeм научном
односно стручном часопису и
- Учешће у научним и стручним семинарима, учешће
на научним и стручним конференцијама, чланство у
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
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- Више научних
радова од значаја
за развој науке,
односно уметности
у ужој научној,
односно уметничкој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- Оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- Објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- Више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Гласник Универзитета у Београду
- Најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у домаћим научним односно стручним
часописима

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима

- Објављена збирка задатака или практикум из области
за коју се бира или мултимедијални садржаји намењени
студентима са рецензијом

- Најмање три рада саопштена на међународним или
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени
законом
- Поред услова за
ванредног професора
и:

Ближи критеријуми

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.
- Већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- Већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,
- Објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- Остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- Учешће у
завршним радовима
на специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.
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- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање
ванредног професора у домаћим научним односно
стручним часописима

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на
међународним или домаћим научним скуповима

Објављен уџбеник или научна монографија или
оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,

Доцент

Ближи критеријуми

- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошког искуства)
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- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.

Гласник Универзитета у Београду
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

Ванредни професор
Услови предвиђени
законом
поред услова за
доцента и:
- више научних
радова од значаја
за развој науке,
односно уметности
у ужој научној,
односно уметничкој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Ближи критеријуми
поред услова за доцента и:
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија,
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима

- Објављен уџбеник, монографија, хрестоматија, збирка
задатака или практикум из области за коју се бира

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.
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- Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа,
чланство и функције у међународним и домаћим
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени
законом
- поред услова
за ванредног
професора и:
- већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,
- објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- учешће у
завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.

Ближи критеријуми
- поред услова за ванредног професора и:
- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у
табеларном делу који је саставни део ових критеријума
– Табела 1 и Табела 2

Објављен уџбеник или научна монографија,
хрестоматија или оригинално стручно остварење
Менторство односно чланство у комисијама

Менторство односно чланство у комисијама

Гласник Универзитета у Београду
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Члан 5.
Факултет може да у складу са особеностима области за коју
обавља наставу уведе и додатне, строжије критеријуме који не могу да
замене или битно измене критеријуме из члана 4.
Члан 6.
За избор у звање наставника на Архитектонском факултету
у пољу уметности, односно у ужој уметничкој области, радови
објављени у часописима са SCI, SSCI, или АНСI листе могу да буду
замењени следећим достигнућима: изведени објекат међународног
значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу;
учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом
и каталогом штампаним на једном од светских језика); учешће у
жирију међународног конкурса; награда за дело у међународној или
националној селкцији.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума,
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за
поновни избор у исто звање.
Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање
научних резултата, потребно је да наставник из става 1. овог члана
објави најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у
периоду од последњег избора у звање.
Наставник у пољу друштвено-хуманистичких наука, приликом
избора у више звање, потребно је да оствари минимум квантитативно
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.
Члан 8.
Ови критеријуми ће се примењивати од 1. октобра 2008. године.

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.
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Члан 9.
Критеријуми ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 20. 02. 2008. године; Број: 612-608/1/08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић

Гласник Универзитета у Београду
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Табела 1.
М И Н И М УМ КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИХ НАУЧНИХ
Р Е ЗУЛТАТА ЗА СТИ ЦАЊЕ ЗВА ЊА НАСТАВНИКА
У П О Љ У ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
ДОЦЕНТ
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р50+Р61+Р62
и
Р63-66+Р70

Минимална вредност коефицијента
компетентности
4,67
2,33

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р50+Р61+Р62
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61
и
Р63-66+Р70

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
Р10+Р20+Р30+Р50+Р61+Р62
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61
и
Р63-66+Р70

Минимална вредност коефицијента
компетентности
16,67
10
3,33
Минимална вредност коефицијента
компетентности
26,67
13,33
4,67

Минимум квантитативно исказаних резултата подразумева збир
поена постигнутих након избора у претходно звање
Категоризација научних часописа врши се на основу листе коју
објављује Министарство за науку Републике Србије. Веће групације
друштвено-хуманистичких наука доставља Министарству науке
предлог за категоризацију часописа.
При избору у наставничка звања у подручју тзв. „националних
наука“ примењује се само норма која се односи на укупан коефицијент
компетентности, а не и норма упогледу његове унутрашње структуре.

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.
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Табела 2.
ВР СТЕ И ВРЕДНО СТИ
Н АУЧНОИСТРА ЖИВАЧКИХ РЕ ЗУЛТАТА
Назив
групе
Научне
књиге

Ознака
групе
Р10

монографије

Поглавља у
књигама и
прегледни
чланци

Р20

Врста резултата

Р

вредност

Истакнута научна књига и
монографија међународног
значаја.

Р11

10

Научна књига и монографија
међународног значаја

Р12

7

Научна књига и монографија
националног значаја

Р13

5

Поглавље у књизи; прегледни
чланак у водећем часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеним
научним областима
(категорије Р51)

Р21

4

Поглавље у књизи, прегледни
чланак у часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеној научној
области.(категор. Р52)

Р22

2

Поглавље у књизи, прегледни
чланак у часопису, у
тематском зборнику радова, у
монографији, или у едицији
посвећеној одређеној научној
области (категор. Р61)

Р23

1

Гласник Универзитета у Београду
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Техничка
решења

Патенти

Р30

Р40

Нови производ или
технологија уведени у
производњу, признати
програмски систем,
нове генске пробе на
међународном нивоу(уз
доказ)
Ново решење
макроекономског проблема,
рецензовано и прихваћено
на међународном нивоу (уз
доказ).

Р31

4

Битно побољшани постојећи
производ и технологија
(уз доказ), достигнуће у
техничким наукама у земљи
(уз доказ),Ново решење
микроекономског проблема,
рецензовано и прихваћено на
националном нивоу (уз доказ)

Р32

3

Прототип, нова метода;
софтвер, инструмент,
нова генска проба,
микроорганизми (уз доказ)

Р33

-

Уређивање колективне
монографије, ауторска
изложба музеја и архива,
уређивање часописа
међународног значаја и
водећих националних
часописа, на годишњем нивоу
(уз доказе).

Р34

2

Реализовани патент, сој,
Р41
сорта и раса на међународном
нивоу

-

Реализовани патент, сој,
сорта и раса.

-

Р42

Година XLVI, број 140, 28. март 2008.

Објављени
радови
међународног
значаја

Објављени
радови
националног
значаја

Радови
објављени у
изводима

Р50

Р60

Р70

Рад у водећем часопису
међународног значаја I
Рад у водећем часопису
међународног значаја II
Рад у часопису међународног
значаја
Пленарно предавање
по позиву на скупу
међународног значаја
штампано у целини(доказ
– оригинални позив)
Рад саопштен на скупу
међународног значаја
штампан у целини.
Рад у водећем
часопису националног
значаја.
Рад у часопису националног
значаја
Научна критика, полемика и
научни интервју објављен у
научном часопису
Уводно предавање на
скупу националног значаја
штампано у целини
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан
у целини
Ауторски табак
лексикографске обраде
научног издања речника или
енциклопедије
Пленарно предавање на
скупу међународног значаја
штампано у изводу
Рад саопштен на скупу
међународног значаја
штампан у изводу
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан
у изводу.
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Р51
-а
Р51
-б
Р52

8

Р53

3

Р54

1

Р61

2

Р62

1,5

Р63

1

Р64

1,5

Р65

0,5

Р66

1

Р71

1,5

Р72

0,5

Р73

0,2

5
3

