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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на предлог Сената,
број 150-20/XV-10.5 од 16. јануара 2008. године, Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године, донео је
ОД Л У К У
О ВИСИНИ НАДОКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ ПРИЈАВЉЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
За стране држављане
I
За израду докторске дисертације пријављене на Универзитету
у Београду кандидат, страни држављанин, надокнађује трошкове у
висини од 4.000 (четири хиљаде) евра у динарској противвредности,
по средњем курсом важећем на дан уплате.
Наведена сума може се уплатити у целини или у три рате и то:
1) 1.000 евра приликом пријаве теме дисертације
2) 1.200 евра за менторство, по предаји рада
3) 1.800 евра за оцену и одбрану дисертације, пред одбрану рада.
II
Из наведене суме исплаћују се надокнаде менторима и члановима
комисије и то:
1. Ментор:

Укупно ментор:

100 евра – за пријаву теме
260 евра – за менторство
160 евра – за оцену докторске дисертације
70 евра – за одбрану дисертације
590 евра (бруто)

2. Члан комисије: 70 евра – за пријаву теме
70 евра – за оцену докторске дисертације
70 евра – за одбрану докторске дисертацијe
Укупно члан:
210 евра (бруто)
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III
За материјалне и друге трошкове везане за пријаву, оцену и
одбрану докторске дисертације пријављене на Универзитету у Београду
издваја се најмање 30% од укупне суме коју уплати кандидат.
IV
Универзитет у Београду задржава право да, у случају промене
услова, донесе нову одлуку о висини надокнаде за трошкове израде
докторске дисертације пријављене на Универзитету у Београду.
Кандидат уплаћује одговарајућу надокнаду према утврђеној
висини важећој на дан уплате.
(Београд, 27. 02. 2008. године; Број: 612-933/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.



На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на предлог Сената,
број 150-20/XV-10.5 од 16. јануара 2008. године, Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године, донео је
ОД Л У К У
О ВИСИНИ НАДОКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ ПРИЈАВЉЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
I
За израду докторске дисертације пријављене на Универзитету
у Београду кандидат надокнађује трошкове у висини од 160.000 (сто
шездесет хиљада) динара.
Наведена сума може се уплатити у целини или у три рате и то:
1) 40.000,00 динара приликом пријаве теме дисертације
2) 48.000,00 динара за менторство, по предаји рада
3) 72.000,00 динара за оцену и одбрану дисертације, пред одбрану рада.
II
Из наведене суме исплаћују се надокнаде менторима и члановима
комисије и то:
1. Ментор:

Укупно ментор:

6.400,00 – за пријаву теме
16.000,00 – за менторство
9.600,00 – за оцену докторске дисертације
4.000,00 – за одбрану докторске дисертације
36.000,00 динара (бруто)

2. Члан комисије: 4.000,00 – за пријаву теме
4.000,00 – за оцену докторске дисертације
4.000,00 – за одбрану докторске дисертације
Укупно члан:
12.000,00 динара (бруто)

Гласник Универзитета у Београду



III
За материјалне и друге трошкове везане за пријаву, оцену и
одбрану докторске дисертације пријављене на Универзитету у Београду
издваја се најмање 30% од укупне суме коју уплати кандидат.
IV
Универзитет у Београду задржава право да, у случају промене
услова, донесе нову одлуку о висини надокнаде за трошкове израде
докторске дисертације пријављене на Универзитету у Београду.
Кандидат уплаћује одговарајућу надокнаду према утврђеној
висини важећој на дан уплате.
(Београд, 27. 02. 2008. године; Број: 612-932/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на предлог Сената,
број 150-20/XV-10.5 од 16. јануара 2008. године, Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године, донео је
ОД Л У К У
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ,
ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане
Републике Србије, који плаћају школарину за докторске студије из
мултидисциплинарних и интердисциплинарних области износи
160.000,00 (словима: сто шездесет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 4.000 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
– ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
– трошкове за послове који организације и реализације студија
– унапређење материјалне основе рада
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 27. 02. 2008. година; Број: 612-929/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на предлог
Сената, број 150-20/XV-10.5 од 16. јануара 2008. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године,
донео је
ОД Л У К У
I О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА УПИС
НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ
„УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ И ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ”,
ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008.ГОДИНУ
1. Висина школарине за један семестар студија износи (студије
трају три семестра): 50.000,00 (словима: педесет хиљада) динара
Из школарине се обезбеђује надокнада за:
– материјалне трошкове процеса наставе;
– надокнаде према уговору за ангажовање наставника за извођење
наставе;
– надокнаде за стручне и административне послове везане за
реализацију програма
– проширење матријалне основе рада
2. Трошкови конкурса износе 2.500,00 (словима: две хиљаде пет
стотина) динара
II О ВИСИНИ НАДОКНАДЕ ЗА ИЗРАДУ, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ
ЗАВРШНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2007/2008. ГОДИНУ
Висинa надокнаде за израду, оцену и одбрану завршног рада
износи: 70.000,00 (словима: седамдесет хиљада) динара
Из надокнаде се обезбеђује:
– надокнаде према уговору за ангажовање наставника
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– надокнада за материјалне трошкове
– надокнада за стручне и административне послове.
(Београд, 27. 02. 2008. година; Број: 612-931/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 39. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06), Савет Универзитета
у Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године, доноси
ОД Л У К У
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2007.
години.
(Београд, 27. 02. 2008. година; Број: 612-934/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС” број 76/05) и члана 39. ст. 1. тач. 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” број
131 од 18. 09. 2006. године), а на предлог Одбора за финансије од 25.
01. 2008. године и Сената од 13. 02. 2008. године, Савет Универзитета
на седници одржаној 27. 02. 2008. године, доноси
ОД Л У К У
Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2008.
годину.
(Београд, 27. 02. 2008. године; Број: 612/936/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 58. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27. 02. 2008. године, донео је
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОМБУДСМАНА
РАЗРЕШАВА СЕ др Добросав Миловановић, доцент
на Универзитету у Београду – Правни факултет, дужности
универзитетског омбудсмана, на лични захтев због здравствених
проблема.
(Београд, 27. 02. 2008.година; Број: 612-2580/2-07)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06) и предлога Сената
Универзитета од 16. 01. 2008. године, Савет Универзитета, на седници
одржаној 27. 02. 2008. године, доноси
ОД Л У К У
О ОСНИВАЊУ СРПСКО-ЈАПАНСКОГ ЦЕНТРА
ЗА НАУЧНЕ СИМУЛАЦИЈЕ
Члан 1.
Оснива се Српско-јапански центар за научне симулације.
Члан 2.
Оснивач Центра из члана 1. ове одлуке је Универзитет у
Београду.
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус
правног лица.
Седиште Центра је у просторијама Фонда „Коста Мигрић”,
Обилићев венац 26.
Центар ће са Фондом склопити уговор о закупу.
Члан 3.
Центар ће имати два директора и то представника српске и
представника јапанске стране.
Директора са српске стране именоваће Савет.
Члан 4.
Рад Центра финансира се из средстава ИТО фондације из Јапана
и осталих извора.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду’’.

16
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Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука бр. 6121773/01-07 од 10. 07. 2007. године.
(Београд, 27. 02. 2008. године; Број: 612-930/1/08)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 57. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду„, број 131/06) и члана 8. Правилника о
раду Одбора за професионалну етику („Гласник Универзитета у
Београду”, број 137/07), а на основу предлога овлашћених органа,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. фебруара 2008. године,
донео је
ОД Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
I
За чланове Одбора за професионалну етику именују се:
1. Проф. др Јовица Тркуља, Правни факултет, предлог Већа
групације друштвено-хуманистичких наука;
2. Проф. др Љубивој Гвоић, Стоматолошки факултет, предлог
Већа групације медицинских наука;
3. Проф. др Млађен Ћурић, Физички факултет, предлог Већа
групације природно-математичких наука;
4. Проф. др Весна Радојевић, Технолошко-металуршки факултет,
предлог Већа групације техничко-технолошких наука;
5. Проф. др Јован Бабић, Филозофски факултет, члан Савета
Универзитета из реда представника оснивача, предлог Савета;
6. Др Бранка Васиљевић, научни саветник Института за
молекуларану генетику и генетичко инжењерство, предлог Већа
института;
7. Павле Бакић, секретар Машинског факултета, предлог ректора
Универзитета;
8. Симон Симоновић, студент Факултета политичких наука и
9. Немања Стаменчић, студент Факултета организационих наука,
предлог Студентског парламента Универзитета.

Гласник Универзитета у Београду
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II
Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје три
године, осим за чланове из реда представника студената чији мандат
траје једну годину.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 02-1202-102-2 од 25. децембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Биљана Радојичић, у звање редовног
професора за ужу научну област Болести папкара на Универзитету у
Београду – Факултет ветеринарске медицине.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 02-1202-99-2 од 25. децембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Драган Ђурић, у звање редовног професора
за ужу научну област Медицинска физиологија на Универзитету у
Београду – Медицински факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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 биотехничких наука, број 05-612-1209-20-07 од 15. јануара
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Драгица Обратов-Петковић, у звање
редовног професора за ужу научну област Пејзажна хортикултура на
Универзитету у Београду –Шумарски факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 02-1202-98-2 од 25. децембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Душица Лечић-Тошевска, у звање редовног
професора за ужу научну област Психијатрија на Универзитету у
Београду – Медицински факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 02-1202-96-2 од 25. децембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Миленко Угљешић, у звање редовног професора за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) на
Универзитету у Београду – Медицински факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области
медицинских наука, број 02-1202-97-2 од 25. децембра 2007. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Милош Николић, у звање редовног професора за ужу научну област Дерматовенерологија на Универзитету у
Београду – Медицински факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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 биотехничких наука, број 05-612-1209-32-07 од 15. јануара
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Предраг Пуђа, у звање редовног професора
за ужу научну област Наука о млеку на Универзитету у Београду –
Пољопривредни факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.8.)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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
грађевинско-урбанистичких наука, број 03-612-1207/46-07 од 19.
децембра 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Слава Ћорић, у звање редовног професора за
ужу научну област Инжењерске конструкције, геотехнички прорачуни
и фундирање на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки
факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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 биотехничких наука, број 05-612-1209-30-07 од 15. јануара
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др Славен Продановић, у звање редовног
професора за ужу научну област Оплемењивање биљака на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број 06-612-25/11-5 од 11. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија – науке
безбедности.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука из области наука
безбедности.
О бразложење :
Факултет безбедности је дана 14. јануара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
докторских студија под називом науке безбедности, које je утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. децембра
2007. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 11. фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/6 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних
струковних студија:
– спорт и
– рекреација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове
одлуке је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког
васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ
– тренер, односно
– организатор спортске рекреације.
О бразложење :
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 31. jaнуара 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијских програма основних струковних студија из става
1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на
седници одржаној 04. фебруара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
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Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/32-5/3 од 17. децембра 2007. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дoкторских студија –
Експерименталне методе истраживања хумане локомоције.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове
одлуке је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког
васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука из области физичког
васпитања и спорта.
О бразложење :
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 13. децембра
2007. године поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма дoкторских студија под називом
Експерименталне методе истраживања хумане локомоције, који је
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 29.
новембра 2007. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 17.
децембра 2007. године размотрило предлог Факултета и предложило
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Сенату доношење студијског програма, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/5 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијскoг програма дипломских
академских студија – физичко васпитање и спорт.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – дипломирани професор
физичког васпитања и спорта – master.
О бразложење :
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 31. јануара 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма дипломских академских студија физичког
васпитања и спорта, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/5 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија – физичко васпитање и спорт.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – наставник физичког васпитања
и спорта.
О бразложење :
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 31. јануара 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма основних академских студија физичког
васпитања и спорта које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/3 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма
специјалистичких академских студија:
– Фармакоекономија и фармацеутска легислатива
– Фармацеутски менаџмент и маркетинг
– Фармацеутска здравствена заштита
– Козметологија
– Индустријска фармација
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – „магистар фармације
– специјалиста”
О бразложење :
Фармацеутски факултет је дана 28. јануара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма специјалистичких академских студија из става 1.
ове одлуке, које утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
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Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/2 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСИ СЕ студијски програми интегрисаних основних
академских и дипломских академских студија
– фармација
– фармација – медицинска биохемија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – „магистар фармације” и
„магистар фармације-медицински биохемичар”.
О бразложење :
Фармацеутски факултет је дана 28. јануара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
интегрисаних основних академских и дипломских академских студија
из става 1. ове одлуке,које утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијских програма, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.9
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/15-6/4 од 08. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија – фармацеутске науке.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор медицинских наука
– фармација.
О бразложење :
Фармацеутски факултет је дана 28. jануара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма докторских студија под називом Фармацеутске
науке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 24. jануара 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 06.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број 06-150/33-10/4 од 13. децембра 2007.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских студија психологије – у смислу повећања броја ЕСПБ
бодова додељених групи предмета „Изборни предмет 2”. Уместо
досадашњих 2 бода сви предмети у групи „Изборни предмет 2” носе
по три бода.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – психолог.
О бразложење :
Филозофски факултет је дана 08. октобра 2007. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма основних академских студија психологије, које
је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 27.
септембра 2007. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 13. децембра 2007. године размотрило предлог Факултета и
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-150/31-7/2 од 13. новембра 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија – Менаџмент у образовању.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – специјалиста за менаџмент у
образовању.
О бразложење :
Факултет организационих наука је дана 15. октобра 2007. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма специјалистичких струковних студија под називом:
Менаџмент у образовању, који је утврдило Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 03. октобра 2007. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 13. новембра 2007. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-150/31-7/1 од 13. новембра 2007. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија –
Електронско пословање.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор организационих наука за
електронско пословање.
О бразложење :
Факултет организационих наука је дана 26. октобра 2007. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма докторских студија под називом Електронско пословање,
који је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној
17. октобра 2007. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 13. новембра 2007. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвенохуманистичких наука број 06-612-25/11-4 од 11. фебруара 2008.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија:
– Политиколошке студије,
– Међународне студије,
– Теорије културе и медија и
– Социјална политика и социјални рад.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука – политичке
науке.
О бразложење :
Факултет политичких наука је дана 29. јануара 2008. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских
програма докторских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 17. јануара
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 11. фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 141, 8. мај 2008.
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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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број 06-150/33-10/4 од 13. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео
је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких
академских студија:
– Регионалне студије Азије (једногодишње),
– Регионалне студије Азије (двогодишње),
– Политиколошке студије религије,
– Медијација,
– Стратегије и методе ненасилне друштвене промене.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – дипломирани политиколог
– специјалиста.
О бразложење :
Факултет политичких наука је дана 04. децембра 2007. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских
програма специјалистичких академских студија из става 1. ове Одлуке,
које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној
16. новембра 2007. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 13. децембра 2007. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-150/14-9/2 од 30. јануара 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСE СЕ студијски програми основних академских
студија
– ратарство;
– воћарство и виноградарство;
– хортикултуру;
– зоотехнику;
– мелиорације земљишта;
– фитомедицину;
– пољопривредну технику;
– агроекономију;
– прехрамбену технологију.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – инжењер пољопривреде.
О бразложење :
Пољопривредни факултет је дана 20. децембра 2007. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма основних академских студија из става 1. ове Одлуке, које је
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 02.
октобра 2007. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 13. новембра 2007. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
06-150/32-5/2 од 17. децембра 2007. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских
студија за стицање академских назива:
– дипломирани организатор здравствене неге – master и
– дипломирана медицинска сестра – master.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – дипломирани организатор
здравствене неге – master и дипломирана медицинска сестра – master.
О бразложење :
Медицински факултет је дана 14. децембра 2007. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма
дипломских академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 09. јула 2007.
године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 17.
децембра 2007. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Хистометријска истраживања биокомпатибилности биокерамичких
материјала на бази калцијум фосфата”, кандидата мр ДАНИЦЕ
МАРКОВИЋ, дипл. ветеринара.
2. За менторе се именују:
1. проф.др Звездана Којић, Медицински факултет (медицинска
физиологија)
2. проф. др Ђорђе Јанаћковић, Технолошко-металуршки факултет
(неорганска хемијска технологија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-9.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Управљање непрофитним организацијама и њихова улога у процесима
европских интеграција”, кандидата мр ДАНИЈЕЛА ПАНТИЋА, дипл.
правника.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Стеван Лилић, Правни факултет (Наука о управљању,
Управно право и Правна информатика)
2. др Марија Колин, Институт друштвених наука (Непрофитни сектор,
Цивилно друштво, Социјално предузетништво)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-9.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 13. фебруара 2008. године, донео је
О Д Л У К У
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Хистопатолошке промене и акумулација тешких метала у популацијама кечиге (Acipenser ruthenus L.) у Дунаву”, кандидата ИВАНА
ЈАРИЋА, дипл. биолога заштите животне средине.(докторске студије
„Управљање животном средином”
2. За менторе се именују:
1. др Мирјана Ленхардт, Институт за биолошка истраживања „Синиша
Станковић” (биологија и екологија јесетарских врста)
2. проф. др Весна Полексић, Пољопривредни факултет (хистологија и
хистопатологија риба)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-9.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Психолошке карактеристике развоја деце код које је у пренаталном
периоду испитана реакција на звучни стимулус”, кандидата мр
ЉИЉАНЕ ЈЕЛИЧИЋ, дипл. дефектолога – логопеда.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Ксенија Рибарић Јанкес, Медицински факултет,
Институт за мултидисциплинарна истраживања (неуроотологија,
оториноларингологија)
2. проф. др Александар Љубић, Медицински факултет (ембриологија,
перинатологија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-9.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Рад и пословање у великим хришћанским културама”, кандидата мр
ВЛАДАНА СТАНКОВИЋА, дипл. правника..
2. За менторе се именују:
1. проф. др Ђокица Јовановић, Филозофски факултет (социологија
културе)
2. проф. др Шахин Мандал, Економски факултет (технолошки развој
и политика)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-9.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Правилника
о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у
Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских високошколских
установа за Универзитет у Београду, а на захтев Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Eлектротехничког факултета, др Бошку Николићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код другог
послодавца изван Универзитета – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставник ће изводити наставу на струковним студијама у
школској 2007/2008. години.
О бразложење :
Eлектротехнички факултет је дана 10. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Eлектротехничког
факултета – др Бошку Николићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 27. 11. 2007.године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3934/2 од 25.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
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на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Машинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Машинског факултета, др Драгану Кандићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Машинском факултету у
Краљеву.
Ангажовање наставника се односи на учешће у Комисији за
избор једног наставника за ужу научну област: Аутоматско управљање,
флуидна техника и мерење.
О бразложење :
Машински факултет је дана 15. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Драгану Кандићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Машинском факултету у Краљеву.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 20. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1441/3 од 20.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у
Београду – Правног факултета, др Драгану Павићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно
код другог послодавца изван Универзитета – Правном факултету
Универзитета у Крагујевцу.
Наставник ће изводити наставу из Облигационог права у зимском
семестру у школској 2007/2008. години.
О бразложење :
Правни факултет је дана 08. 01. 2008. године поднео Универзитету
у Београду предлог да се наставнику Правног факултета – др Драгану
Павићу одобри рад у другој високошколској установи, у своје име и
за свој рачун, односно код другог послодавца изван Универзитета у
Београду – Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 24. 12. 2007. године, на основу чега
је декан Факултета потписао сагласност број 02-623/35 од 25. 12. 2007.
године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
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на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Eлектротехничког факултета, Сенат Универзитета на седници
одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Eлектротехничког факултета, др Јовану Ђорђевићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код другог
послодавца изван Универзитета – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставник ће изводити наставу на струковним студијама у
школској 2007/2008. години.
О бразложење :
Eлектротехнички факултет је дана 10. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Eлектротехничког
факултета – др Јовану Ђорђевићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 27. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3933/2 од 25.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Eлектротехничког факултета, Сенат Универзитета на седници
одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Eлектротехничког факултета, др Ласлу Краусу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код другог
послодавца изван Универзитета – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставник ће изводити наставу на струковним студијама у
школској 2007/2008. години.
О бразложење :
Eлектротехнички факултет је дана 10. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Eлектротехничког
факултета – др Ласлу Краусу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Високој школи електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 27. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3905/2 од 25.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Машинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Машинског факултета, др Милосаву Огњановићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Машинском факултету у
Краљеву.
Ангажовање наставника се односи на учешће у Комисији за
писање извештаја у поступку избора асистента за ужу научну област:
Машински елементи и конструисање.
О бразложење :
Машински факултет је дана 27. 11. 2007. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Милосаву Огњановићу одобри рад у другој
високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета у Београду – Машинском
факултету у Краљеву.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 15. 11. 2007.године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1263/2 од 21.
11. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Математичког факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Математичког факултета, др Милутину Достанићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Природно-математичком
факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставник ће изводити наставу из Теорија функције комплексне
променљиве у школској 2007/2008. години.
О бразложење :
Математички факултет је дана 21. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Математичког
факултета – др Милутину Достанићу одобри рад у другој
високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета у Београду – Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 09. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 794/2 од 21.
11. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Eлектротехничког факултета, Сенат Универзитета на седници
одржаној 13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у
Београду – Eлектротехничког факултета, др Миомиру Мијићу за рад у
другој високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно
код другог послодавца изван Универзитета – Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду.
О бразложење :
Eлектротехнички факултет је дана 10. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Eлектротехничког
факултета – др Миомиру Мијићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 27. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3580 од 04.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду
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је на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова
ускратио давање сагласности, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Машинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Машинског факултета, др Павлу Бојанићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Ангажовање наставника се односи на учешће у Комисији за
оцену и одбрану магистарске тезе „Симулациони приступ у процесу
инжењерског пројектовања” кандидата Рафа Кларе.
О бразложење :
Машински факултет је дана 15. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Павлу Бојанићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 20. 12. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1416/3 од 20.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Машинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Машинског факултета, др Петру Петровићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Ангажовање наставника се односи на учешће у Комисији за
оцену подобности теме докторске дисертације „Препознавање стања
похабаности резног материјала применом неуро-фати класификатора”
кандидата мр Аце Антића.
О бразложење :
Машински факултет је дана 15. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Петру Петровићу одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 20. 12. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1497/ 2 од
20. 12. 2007. године.
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Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Филозофског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у
Београду – Филозофског факултета, др Смиљки Томановић за рад у
другој високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно
код другог послодавца изван Универзитета – Правном факултету
Универзитета Унион у Београду.
О бразложење :
Филозофски факултет је дана 04. 12. 2007. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Филозофског
факултета – др Смиљки Томановић одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Правном факултету Универзитета
Унион у Београду.
Наставно-научно веће Филозофског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 15. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 05/2-7 бр.
1668/1 од 03. 12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду
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је на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова
ускратио давање сагласности, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Правилника
о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у
Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у
Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских високошколских
установа за Универзитет у Београду, а на захтев Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. фебруара
2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Eлектротехничког факултета, др Вељку Поткоњаку за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Вишој техничкој школи у
Београду.
Наставник ће изводити наставу за наставни предмет Сензори и
акумулатори у зимском семестру школске 2007/2008. године.
О бразложење :
Eлектротехнички факултет је дана 10. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Eлектротехничког
факултета – др Вељку Поткоњаку одобри рад у другој високошколској
установи, у своје име и за свој рачун, односно код другог послодавца
изван Универзитета у Београду – Вишој техничкој школи у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 06. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3936/2 од 25.
12. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
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на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Машинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду
– Машинског факултета, др Видосаву Мајсторовићу за рад у другој
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета – Машинском факултету у
Нишу.
Ангажовање наставника се односи на учешће у Комисији за
оцену и одбрану магистарске тезе „Интегрисање процеса планирања
и управљања пословних ресурса у малим и средњим предузећима
производне делатности” кандидата Милана Здравковића.
О бразложење :
Машински факултет је дана 27. 11. 2007. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Видосаву Мајсторовићу одобри рад у другој
високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета у Београду – Машинском
факултету у Нишу.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 15. 11. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1262/2 од 21.
11. 2007. године.
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Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду је
на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова дао
сагласност, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06),
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), као и Листе конкурентских
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев
Математичког факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. фебруара 2008. године, донео је
ОД Л У К У
НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у
Београду – Математичког факултета, др Владимиру Филиповићу за
рад у другој високошколској установи у своје име и за свој рачун,
односно код другог послодавца изван Универзитета – Рачунарском
факултету Универзитета Унион у Београду.
О бразложење :
Математички факултет је дана 21. 01. 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Математичког
факултета – др Владимиру Филиповићу одобри рад у другој
високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код
другог послодавца изван Универзитета у Београду – Рачунарском
факултету Универзитета Унион у Београду.
Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 12. 10. 2007. године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 604/2 од 22.
10. 2007. године.
Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду
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је на седници одржаној 13. фебруара 2008. године већином гласова
ускратио давање сагласности, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-4.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 18. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и Одлуке Савета
Универзитета о оснивању Универзитетског центра за студенте
са хендикепом, број 612-255/4-07 од 29. 05. 2007. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 12. марта 2008. године, донео је
П РА В И Л Н И К О РА Д У У Н И В Е Р З И Т Е Т С К О Г
Ц Е Н Т РА З А С Т УД Е Н Т Е СА Х Е Н Д И К Е П О М
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад
Универзитетског центра за студенте са хендикепом (у даљем тексту:
Универзитетски центар).
Члан 2.
Универзитетски центар је организациона јединица Универзитета
у Београду основана ради пружања подршке студентима са хендикепом
како би имали једнаке могућности за квалитетно образовање.
Члан 3.
Делатност Универзитетског центра је:
– развој и унапређење услова студирања студената са
хендикепом;
– подршка за читање, скенирање и пребацивање уџбеника у
аудио и електронски облик за студенте са хендикепом;
– подршка у процесу превођења наставе на гестовни језик;
– пружање информација студентима са хендикепом о условима
студирања и начинима подршке на факултетима, у процесу избора
факултета, као и о могућностима запошљавања након завршетка
студија;
– организовање семинара и трибина и појављивање у медијима у
циљу мотивисања студената са хендикепом за упис на факултете, као
и подизање нивоа свести јавности у Србији по питањима положаја
особа са хендикепом;
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– сарадња са релевантним институцијама у циљу побољшања
положаја студената са хендикепом и
– обављање и других послова за потребе студената са
хендикепом.
Члан 4.
Рад Универзитетског центра координира директор Центра
кога именује ректор, на четири године, са могућношћу поновног
именовања.
За директора може бити именовано лице које има високу стручну
спрему друштвеног смера, знање једног светског језика и најмање три
године радног искуства у организацијама или институцијама које се
баве инклузивним образовањем и положајем особа са хендикепом.
Пожељно је да директор Центра буде особа са хендикепом.
Члан 5.
Директор Универзитетског центра сачињава план и програм рада
Центра.
Члан 6.
Актом о систаматизацији утврђују се послови, укупан број радних
места са називом и описом послова и потребним бројем извршилаца,
као и услови за свако радно место.
Висину зараде директора и осталих запослених одређује ректор,
у складу са општим актима којима се уређују зараде запослених у
Стручној служби Универзитета.
Члан 7.
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Универзитетског центра обавља Стручна служба Универзитета.
Члан 8.
Средства за рад Универзитетског центра обезбеђују се из
средстава Универзитета, у складу са одлуком надлежног органа, као и
из котизација, донација, поклона и сл.
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Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број: 612-677/1/08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 39. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана
7. Правилника о условима и поступку додељивања звања професор
емеритус („Гласник Универзитета у Београду”, број 132/06 и 134/07),
Сенат Универзитета у београду, на седници одржаној 12. марта 2008.
године, донео је
ОД Л У К У
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Николи
Коњевићу, редовном професору Унивезитета у Београду – Физичког
факултета, у пензији, у саставу:
А) академик ФЕДОР ХЕРБУТ
Б) проф. др МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ, дописни члан САНУ и
В) проф. др ЉУБИША ЗЕКОВИЋ, декан Физичког факултета
2. Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Николи Коњевићу,
редовном професору Физичког факултета у пензији.
3. Стручна комисија ће припремити реферат у року од 30 дана од
дана именовања.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 56. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду’’, број 131/06), Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12. 03. 2008. године, доноси
ОД Л У К У
I
Именује се Радна група за припрему предлога општег акта којим
ће бити прописан начин избора и услови за избор у звање настаника
вештина и наставника страног језика. Радну групу чине председници
већа научних области Универзитета, и то:
1. Проф. др Велибор Стојић, Ветеринарски факултет, председник Већа
научних области медицинских наука
2. Проф. др Јелена Новаковић, Филолошки факултет, председник Већа
научних области друштвено- хуманистичких наука
3. Проф. др Стипе Ловрета, Економски факултет, председник Већа
научних области правно-економских наука
4. Проф. др Жарко Мијајловић, Математички факултет, председник
Већа научних области природно-математичких наука
5. Проф. др Мирослав Дукић, Електротехнички факултет, председник
Већа научних области техничких наука
6. Проф. др Борислав Стојков, Географски факултет, председник Већа
научних области грађевинско- урбанистичких наука
7. Проф. др Ратко Јанков, Хемијски факултет, председник Већанаучних
области природних наука
8. Проф. др Милица Петровић, Пољопривредни факултет, председник
Већа научних области биотехничких наука
II
Задатак Радне групе је да у најкраћем року припреми предлог
општег акта којим ће бити прописан начин избора и услови за избор
у звање настаника вештина и наставника страног језика. Такође, на
основу предлога факултета, овим актом потребно је прописати и
називе и описе вештина.
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Радна група ће предлог општег акта упутити Сенату
Универзитета.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број: 612-2315/3-07)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 55. став 2. тачка 3. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 131/06), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. марта 2008. године,
доноси
ОД Л У К У
О разрешењу и именовању чланова Одбора за обезбеђење и
унапређење квалитета
I
Разрешавају се дужности члана из реда студентских представника
у Сенату у Одбору за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета
у Београду:
1. Душан Злоколица, Филозофски факултет;
2. Дамир Штајнер, Факултет спорта и физичког васпитања.
II
У Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у
Београду именују се за чланове из реда студентских представника у
Сенату:
1. Соња Нектаријевић, Фармацеутски факултет;
2. Милош Ђорђевић, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
(Београд, 18. 03. 2008. године; Број: 150 -1/XVIII – 12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких
наука број 06-150/14-11/4 од 27. фебруара 2008. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 12. марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија – Трговина дрветом и
призводима од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – дипломирани инжењер
шумарства – специјалиста.
О бразложење :
Шумарски факултет је дана 13. фебруара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма специјалистичких академских студија из става
1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на
седници одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације техничко-технолошких је на седници одржаној 26.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-9.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-150/14-11/3 од 27. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 12. марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских студија шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре
и хортикултуре и еколошког инжињеринга у заштити земљишних и
водних ресурса.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – дипломирани инжењер
шумарства – мастер.
О бразложење :
Шумарски факултет је дана 13. фебруара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма дипломских академских студија из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације техничко-технолошких је на седници одржаној 26.
фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-9.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-150/14-11/2 од 27. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 12. марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских студија:
– шумарства
– прераде дрвета
– пејзажне архитектуре и хортикултуре
– еколошког инжињеринга у заштити земљишних и водних
ресурса.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – инжењер шумарства.
О бразложење :
Шумарски факултет је дана 13. фебруара 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 24. јануара 2008. године.
Веће групације техничко-технолошких је на седници одржаној
26. фебруара 2008. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
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што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 13. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-9.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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, 706/2 од 23. новембра
2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12.
марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др ТОМИСЛАВ ХЕНГЛ, Faculty of Science, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
О бразложење :
Грађевински факултет је доставио образложени предлог да се
проф. др Томислав Хенгл, Faculty of Science, Institute for Biodiversity
and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Томислав Хенгл 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, 12. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 спорта и физичког васпитања, број 825 од 22. јуна 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН ЈАРИЋ, Human Performance
Lab, Department of Health, Nutrition and Exercise Sciences, University of
Delaware, у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
О бразложење :
Факултет спорта и физичког васпитања је доставио образложени
предлог да се проф. др Слободан Јарић, Human Performance Lab, Department of Health, Nutrition and Exercise Sciences, University of Delaware.
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Слободан Јарић 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, 12. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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, 704/2 од 23. новембра
2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12.
марта 2008. године, донео је
ОД Л У К У
БИРА СЕ проф. др БОРИС ЈЕРЕМИЋ, Department of Civil and
Environmental Engineering, University of California, Davis у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
О бразложење :
Грађевински факултет је доставио образложени предлог да се
проф. др Борис Јеремић, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Борис Јеремић 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, 12. 03. 2008. године; Број: 150-1/XVIII-7.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 12. марта 2008. године,
доноси
ОД Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Медицинског
факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допунама Статута
Медицинског факултета у Београду коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 27. 12. 2007. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О бразложење
Медицински факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 27. 12. 2007. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
06. 03. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о допунама
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености
Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. 03. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број: 612-404/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 12. марта 2008. године,
доноси
ОД Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Саобраћајног факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Саобраћајног факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 19. 02. 2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
О бразложење
Саобраћајни факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 19. 02. 2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
06. 03. 2008. 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 12. 03. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број: 612-449/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 12. марта 2008. године,
доноси
ОД Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета спорта и физичког васпитања
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Београду коју је
донео Савет Факултета на седници одржаној 12. 02. 2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
О бразложење
Факултет спорта и физичког васпитања у Београду доставио
је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 12.
02. 2008. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1
тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
06. 03. 2008. 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 12. 03. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12. 03. 2008. године; Број. 612-405/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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 Наставно-научног већа Правног
факултета, доносим
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1.Разрешава се:
– др Марија Драшкић, ред. проф. Правног факултета, чланства у
Већу научних области правно-економских наука.
2. Именује се:
– др Драган Митровић, ред. проф. Правног факултета, за члана
Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 26. 02. 2008. године; Број: 1202/III-10/-07)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду

102

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 Факултета
политичких наука, доносим
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешавају се:
– др Слободан Самарџић, ред. проф. Факултета политичких
наука и
– др Милосав Милосављевић, ред. проф. Факултета политичких
наука,
чланства у Већу научних области правно-економских наука.
2. Именују се:
– др Илија Вујачић, ред. проф. Факултета политичких наука и
– др Ана Чекеревац, ред. проф. Факултета политичких наука,
за чланове Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 26. 11. 2007. године; Број: 1202/III-8)
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
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се
– др Гордана Илић-Попов, ред. проф. Правног факултета
чланства у Већу научних области правно-економских наука.
2. Именује се
– др Оливер Антић, ред. проф. Правног факултета,
за члана Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 26. 11. 2007. године; Број: 1202/III-6)
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 Научног већа Биолошког
факултета, доносим
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Ивица Радовић, досадашњи редовни професор
Биолошког факултета, чланства у Већу научних области природних
наука.
2. Именује се др Бранка Стевановић, ред. проф. Биолошког
факултета за члана Већа научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до
31. маја 2010. године.
(Београд, 16. 11. 2007. године; Број: 1208/VII-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 Научног већа Института
„Михајло Пупин”, доносим
ОД Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
I
Именује се за члана Већа научних области природноматематичких наука:
– др Драган Радојевић, научни саветник, Институт „Михајло
Пупин”
II
Мандат члана Већа научних области природно-математичких
наука траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 25. 12. 2007. године; Број: 2659/2)
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
Архитектонског факултета, доносим
ОД Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
РАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
1. Разрешава се др Нађа Куртовић Фолић, редовни професор
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Милорад Рибар, редовни професор Архитектонског факултета, за члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
II
Мандат чланова Већа научних области
урбанистичких наука траје до 31. маја 2010. године.

грађевинско-

(Београд, 25. 12. 2007. године; Број: 2749/2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научниј области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области правно-економских наука,
доносим
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Милосав Милосављевић, редовни професор
Факултета политичких наука, дужности заменика председника Већа
научних области правно-економских наука.
2. Именује се др Бранко Лубарда, редовни професор Правног
факултета, за заменика председника Већа научних области правноекономских наука.
(Београд, 29. 11. 2007. године; Број: 1305/07-III-2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научниј области
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 134/07), а на предлог Већа научних области придодних наука,
доносим
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор
Биолошког факултета, дужности заменика председника Већа научних
области природних наука.
2. Именује се др Бранка Стевановић, редовни професор Биолошког факултета, за заменика председника Већа научних области
природних наука.
(Београд, 10. 12. 2007. године; Број: 1305/07-VII-2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научниј области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Јелена Новаковић, редовни професор
Филолошког факултета, за председника Веће научних области
друштвено-хуманистичких наука.
2. Именује се др Иван Ковачевић, редовни професор Филозофског
факултета, за заменика председника Већа научних области друштвенохуманистичких наука.
(Београд, 25. 09. 2007. године; Број: 11203/07-II)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

