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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, члана 131. став 2. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Географског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СТЕВАНУ СТАНКОВИЋУ, редовном професору
Географског факултета у пензији додељује се звање професор
емеритус.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Стевану Станковићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. фебруара 2009. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: академик Видојко Јовић, Рударско-геолошки
факултет, проф. др Србољуб Стаменковић, Географски факултет,
проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Стевану Станковићу 27. фебруара 2009. године. Реферат и предлог
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 11. марта 2009. године, тајним гласањем, одлучио
је као што је наведено у изреци ове одлуке.



Гласник Универзитета у Београду

(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-3/612-184/2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-468 oд 10. марта 2009. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 11 марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. др Hans Peter Liеbig-u, ректору Пољопривредног
универзитета у Хохенхеиму, Немачка за научни допринос у области
еколошке и одрживе пољопривреде.
Образложење
Пољопривредни факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктората др Hans Peter Liеbig-u, ректору Пољопривредног
универзитета у Хохенхеиму, Немачка. У образложењу иницијативе
наводи се да Пољопривредни факултет успешно сарађује преко 10
година са Универзитетом Хохенхеим у домену реформе високог
образовања и хармонизације са Европским образовним простором
(EHEA), посебно у оквиру Европског образовног простора у домену
пољопривреде и сродних наука (European Consortium of Higher Education in Agriculture ECHEA) у чему је посебну улогу одиграо професор
Hans-Peter Liebig, садашњи ректор Универзитета.
У свом научном раду се бави развојем технологија за оптимизацију
производње ратарских и повртарских биљака. Упоредо са тим бави
се пионирским радом на увођењу модуларизације курикулума. Своје
богато искуство размењује са колегама у оквиру конзорцијума водећих
европских Пољопривредних Универзитета Еуролиге и преноси на
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универзитете југоисточне Европе кроз бројне ТЕМПУС ЕУ и ДААД
пројекте. Био је декан Факултета за ратарство од 1995 до 1997. године.
Проректор Универзитета је био од 2001, а ректор од 2002. године.
Председавајући Универзитетске Ректорске Конференције регије
Баден Вуртемберг је од 2009. године.
До сада му је додељено 5 почасних доктората.
На основу иницијативе Пољопривредног факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-7.1)

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

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.



На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-468 oд 10. марта 2009. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. др Katsuhito Iwai-u, професору Универзитета у Токију,
Јапан за свој иноваторски рад у оквиру економије и правне теорије и
критичке анализе јапанске економије.
Образложење
Katsuhito Iwai, јапански економиста и критичар, рођен је 1947.
године у Tокију, Јапан. Изучавао је теорије новца, макродинамике,
еволуционе економије, филозофије корпорација.
Дипломирао је на Универзитету Токију 1969. године, након чега
је одбранио докторску дисертацију 1972, на Massachusets Institute of
Technology.
На University of California, Berkeley почиње као асистент
истраживач 1972. године, након чега (1973.) прелази на Yale University
да предаје економију до1979. када се враћа се на Универзитет у Токију
у Јапану. Гостујући је професор University of Pennsylvania, Woodrow
Wilson School, Princeton University. Члан је Академије наука у Јапану
од 2005. године.
Његов рад обухвата књиге, Disequilibrium Dynamics (Yale University Press, 1981), и многе чланке објављене у академским часописима.
Написао је много књига и чланака у новинама и часописима за ширу
јавност на широку палету предмета, од глобалног капитализма, постмодерне, цивилног друштва, новца и језика, књижевности и филмова.
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Познато је да је Katsuhito Iwai интегрисао Knut Wicksell-ову
теорију кумулативног процеса и J. M. Keynes-ову теорију ефективне
потражње. Iwai је такође често цитиран због своје формулације
‘’bootstrap’’ теорије о новцу. Iwai је такође изградио и нову теорију
корпорације. Последњих година Iwai покушава да развије не-уговорну
теорију повереничког права.
На основу иницијативе ректора и предлога Комисије за
универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-7.5/612-468)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-488 oд 10. марта 2009. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. др Мартину Л. Перлу, професору емеритусу Stanford
University за своје откриће тешког тау лептона, првог члана треће
генерације елементарних честица који је идентификован.
Образложење
Физички факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктората Мартину Л. Перлу, професору емеритусу Stanford
University.
У образложењу иницијативе наводи се да је др Мартин Л. Перл,
рођен 1927. године као дете пољских емиграната јоша као дечак
показивао љубав према физици. Започео је студије 1942. године на
Политехничком институту Бруклин, које је прекинуо за време другог
светског рата, да би се по завршетку рата вратио на факултет и диплому
инжењера стекао 1948. године. Докторске студије уписује 1950. године
на Колумбија Универзитету, где 1955. године стиче научни степен
доктора физичких наука.
Мартин Л. Перл се највише бавио феноменологијом
елементарних честица, али је значајан и његов допринос астрономији
где је радио на конструкцији великог земаљског телескопа. Бавио се
оптиком, конструкцијом оптичких уређаја, технологијом аеросола као
и применом физике у индустријској производњи.
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За откриће тау лептона добио је Нобелову награду за физику
1995. године. Носилац је и Wolfove награде за физику 1982. године.
Члан је Америчке академије наука и уметности и почасни доктор
Политехничког универзитета у Бруклину и Универзитета у Чикагу.
На основу иницијативе Физичког факултета и предлога Комисије
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-7.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515 oд 10. марта 2009. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. др Michael Flynn-u, професору емеритусу Stanford University за пионирски допринос организацији и архитектури рачунара.
Образложење
Електротехнички факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктортата Michael Flynn-u, професору емеритусу Stanford
University. У образложењу иницијативе наводи се да је професор Michale Flynn, рођен 1934. године у Њујорку, САД дипломирао 1955.
године Manhhatan College, а докторат наука је стекао на Purdue
University 1961. године. 1975. је постао професор eлектротeхнике
на Универзитету Станфорд, а био је директор Computer systems
лабораторија од 1977. до 1983. Године 1998. је добио Тесла медаљу
из Међународног друштва Тесла (Београд), а почасни је доктор наука
на Trinity College (Универзитет Даблин), Ирске. Аутор је три књигe и
преко 250 техничких радова.
У области рачунарске технике (computer architecture and design) Michael Flynn je веома истакнутa личност. Добитник је највеће
награде коју IEEE додељује у области рачунарске технике (ЕckertMauchlu Award). Такође, добитник је још једног великог IEEE
признања: Harry Goode Memorial Award. У овој области се не додељује
Нобелова награда, а највеће постојеће признање је управо поменута
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Еckert-Mauchlu награда. У време санкција УН, у току 90-их година
прошлог века, када је долазак у Србију и излагање на конгресима било
јавно санкционисано у САД и потенцијално штетно по каријеру као
политички погрешно, он је као и професор Yale n Patt био у Београду
и на Брезовици (имао разговоре у САНУ и држао предавања на ЕТФ и
конференцији Yu-INFO).
На основу иницијативе Електротехничког факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања , Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-7.3)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515.1 oд 10. марта 2009. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Проф. др Yale Patt-u, професору Универзитета у Тексасу за
изузетан допринос микроархитектури рачунара.
Образложење
Електротехнички факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за
доделу почасног доктортата др Yale Patt-u, професору Универзитета
у Тексасу.
У образложењу иницијативе наводи се да је др Yale Patt
дипломирао 1962. године на Northeastern University, а докторат наука је
стекао на Stanford University у јуну 1966. године. У области рачунарске
технике (computer architecture and design) Yale Patt, je веома истакнутa
личност. Добитник је највеће награде коју IEEE додељује у области
рачунарске технике (Еckert-Mauchlu Award). Такође, добитник је још
једног великог IEEE признања: Emannuel Piore Medal. У овој области
се не додељује Нобелова награда, а највеће постојеће признање је
управо поменута Еckert-Mauchlu награда.
Осведочени је пријатељ Србије. У време санкција УН, у току
90-их година прошлог века, када је долазак у Србију и излагање на
конгресима било јавно санкционисано у САД и потенцијално штетно
по каријеру као политички погрешно, он је као и професор Michale
Flynn, Stаnford University био у Београду и на Брезовици (имао
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разговоре у САНУ и држао предавања на ЕТФ и конференцији YuINFO). Сматрао је да академска слобода мора да буде светиња. Том
приликом је обилазио манастире по Косову.
На основу иницијативе Електротехничког факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-7.4)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 131/06) и члана 8. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 139/07), а у вези са Одлуком број 06-150-20/XIV-11 од
23. новембра 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
Разрешава се др БОГДАН ЂУРИЧИЋ, професор Медицинског
факултета чланства у Комисији за универзитетска признања због
смрти.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-8)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 131/06) и члана 8. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 139/07), а у вези са Одлуком број 06-150-20/XIV-11 од
23. новембра 2007. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
Именује се др ДРАГОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ, професор
Стоматолошког факултета за члана Комисије за универзитетска
признања.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-8.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Meдицинског факултета, број 2194/3 од 02. фебруара 2009. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број:02-20/132 од 27. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АМИРА ПЕЦО-АНТИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Meдицински факултет, за
ужу научну област Педијатрија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 15. јула 2008. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Педијатрија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. јануара 2009.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Амира Пецо-Антић изабере у звање
редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 10. фебруара 2009. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. фебруара
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 26. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф. др Амира
Пецо-Антић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.7/612-20/13)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Meдицинског факултета, број 2194/3 од 02. фебруара 2009. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број:02-20/152 од 27. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН СТЕФАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Meдицински факултет, за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хириргија).
Образложење
Meдицински факултет је дана 15. јула 2008. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хириргија),
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. јануара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Дејан Стефановић изабере у звање редовног
професора.
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Meдицински факултет је дана 10. фебруара 2009.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. фебруара
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 26. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф. др Дејан
Стефановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.9/612-20/15)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Факултета политичких наука, број 40/1 од 06. јануара 2009. године и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02612-21/17 од 17. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука,
за ужу научну област Студије културе.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 08. јула 2008. године, у
листу «Послови» и web странице Факултета, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Студије културе, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. новембра 2008.
године преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. децембра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Јелена Ђорђевић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет политичких наука је дана 28. јануара 2009.године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. фебруара
2009. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Јелена Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.3/612-21/17)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Факултета политичких наука, број 39/1 од 06. јануара 2009. године и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02612-21/18 од 17. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЈЕЛИЦА СТЕФАНОВИЋ-ШТАМБУК у
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет
политичких наука, за ужу научну област Међународне студије.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 04. децембра 2008. године, у
листу «Послови» и web странице Факултета, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Међународне студије, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. октобра 2008. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. децембра 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелица Стефановић-Штамбук
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 28. јануара 2009.године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. фебруара
2009. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Јелица Стефановић-Штамбук може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.4/612-21/18)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.

25

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Meдицинског факултета, број 2926/3 од 02. фебруара 2009. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/122 од 27. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ПЕТАР БУЛАТ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Meдицински факултет, за ужу научну
област Медицина рада.
Образложење
Meдицински факултет је дана 28. октобра 2008. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Медицина рада, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. јануара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Петар Булат изабере у звање редовног
професора.
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Meдицински факултет је дана 10. фебруара 2009. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. фебруара
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 26. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф. др Петар
Булат може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.6/612-20/12)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог Изборног већа
Факултета политичких наука, број 2436/1 од 10. oктобра 2008. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02612-21/19 од 17. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДМИЛА НАКАРАДА у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука,
за ужу научну област Међународне студије.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 04. децембра 2007. године, у
листу «Послови» и web странице Факултета, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Међународне студије, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01. августа 2008. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 08. октобра 2008. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Радмила Накарада изабере у звање редовног
професора.
Факултет политичких наука је дана 28. јануара 2009. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. фебруара
2009. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Радмила Накарада може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.5/612-21/19)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Економског факултета, број 4105/3 од 24. децембра 2008. године и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02612-21/24 од 17. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу
научну област Међународни економски односи – Економски односи
Србије са иностранством и Међународне финансије.
Образложење
Економски факултет је дана 16. септембра 2008. године, у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Међународни економски односи- Економски
односи Србије са иностранством и Међународне финансије, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5. новембра 2008.
године у листу „Новости”.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, на
седници одржаној дана 24. децембра 2008. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Радован Ковачевић изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 12. јануара 2009. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. фебруара
2009. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Радован Ковачевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат
испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.2/612-21/24)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Пољопривредног факултета, број:517/1 од 22. децембра
2008. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука,
број:01-612-17/15 од 24. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СНЕЖАНА ОЉАЧА у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Агроекологија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 01. јула 2008. године, у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Агроекологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. октобра 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 18. децембра 2008. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ољача изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 20. јануара 2009. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16. фебруара
2009. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 23. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Снежана Ољача може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.1/612-17/15)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Meдицинског факултета, број 2192/3 од 02. фебруара 2009. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/142 од 27. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др TOMИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Meдицински
факултет, за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа
хириргија).
Образложење
Meдицински факултет је дана 15. јула 2008. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хириргија),
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. јануара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Toмислав Ранђеловић изабере у звање
редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 10. фебруара 2009. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. фебруара
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 26. фебруара 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Toмислав Ранђеловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11. марта 2009.
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-4.8/612-20/14)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.
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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 612-25/15-2 од 9. марта 2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Политичке партије и избори.
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 СТРУЧНИ НАЗИВ – струковни политиколог-специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 27. фебруара 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма специјалистичких струковних студија из става 1. ове одлуке,
које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној
25. фебруара 2009. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници одржаној 09. марта 2009. 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, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-10.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана
41. тачка 4. 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 612-25/15-3 од 9. марта 2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма дипломских
академских студија: Економска анализа и политика, Рачуноводство,
ревизија и пословне финансије, Банкарски и финансијски менаџмент,
Економска политика и развој, Пословно управљање, Квантитативна
анализа, Међународна економија, Макроекономија привреда у
транзицији, Пословна економија и менаџмент, Квантитативне
финансије (IМQF).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 10. новембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма дипломских академских студија из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 29. октобра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 09. марта 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијских програма,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.

(Београд, 11. 03. 2009.године; Број: 150-9/XXXII-10.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Веће
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/1-389-09, од 05.марта
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Отпорност према оштећењу и лому заштитних заварених цеви у
нафтним бушотинама” кандидата мр ЖИВЧЕТА ШАРКОЋЕВИЋА,
дипл. машинског инжењера.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет (механика,
интегритет конструкција)
2. доц. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет
(инжњерство материјала, рачунска механика)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 12. 03. 2009. године; Број: 612-452/1-389/2-09)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета”
бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Пољопривредног
факултета број 73/1 од 02. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета,
на седници од 11. марта 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Драгом Стевановићу, редовном професору
Пољопривредног факултета продужује се радни однос за две школске
године, односно до 30. септембра 2011. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници
одржаној 28. јануара 2009. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Драгом Стевановићу, за две школске године, односно до 30. септембра
2011. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-5)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Машинског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Драгомиру Зековићу, наставнику
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском
факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Драгомир Зековић ће учествовати у Комисији за оцену
подобности теме докторске дисертације кандидата мр Славише
Шалинића.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 02. фебруара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Драгомиру Зековићу одобри рад на Машинском
факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. јануара 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 99/2 од
29. јануара 2009. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду
је, на седници одржаној 11. марта 2009. године, размотрио предлог
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Драгомиру
Зековићу рад Машинском факултету у Краљеву Универзитета у
Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-6.4)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Машинског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Горану Симићу, наставнику
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском
факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Горан Симић ће учествовати у Комисији за писање
извештаја за избор асистента за ужу научну област Железничко
машинство.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 12. фебруара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Горану Симићу одобри рад на Машинском факултету у
Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 05. фебруара 2009.године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 73/5 од
10. фебруара 2009. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду
је, на седници одржаној 11. марта 2009. године, размотрио предлог
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Горану Симићу
рад на Машинском факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-6.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Машинског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Жарку Спасићу, наставнику
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском
факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Жарко Спасић ће учествовати у Комисији за оцену
подобности теме докторске дисертације кандидата мр Слободана
Ивановића.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 02. фебруара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Жарку Спасићу одобри рад на Машинском факултету
у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. јануара 2009.године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 98/2 од
29. јануара 2009. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду
је, на седници одржаној 11. марта 2009. године, размотрио предлог
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Жарку Спасићу
рад Машинском факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-6.4)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Машинског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Павлу Бојанићу, наставнику
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду.
(2) Др Павао Бојанићу ће учествовати у Комисији за оцену
подобности теме докторске дисертације кандидата мр Кларе Рафа.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 02.фебруара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског
факултета – др Павлу Бојанићу одобри рад на Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. јануара 2009.године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 49/3 од
29. јануара 2009. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду
је, на седници одржаној 11. марта 2009. године, размотрио предлог
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Павлу Бојанићу
рад Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-6.3)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Aрхитектонског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 11. марта 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
Др Александри Крстић Фурунџић, наставнику Универзитета у
Београду – Aрхитектонског факултета, не одобрава се рад на Академији
лепих уметности – Факултету сценских и примењених уметности.
О б р а з л о ж е њ е:
Aрхитектонски факултет је дана 26. фебруара 2009. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
– др Александри Крстић Фурунџић одобри рад на Академији лепих
уметности – Факултету сценских и примењених уметности.
Наставно-научно веће Aрхитектонског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 15. новембра 2006. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 01-400/2
од 23. фебруара 2009. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду
је, на седници одржаној 11. марта 2009. године, размотрио предлог
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Aрхитектонског факултета и одлучио да др Александри Крстић
Фурунџић не одобри рад на конкурентској установи из става 1. ове
Одлуке.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 11. 03. 2009. године; Број: 150-9/XXXII-6.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић. с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/08) Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 11. марта 2009. године, донoси
ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу подстицања бољег успеха на студијама, развијања
интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената,
подстицања креативног и критичког мишљења, студентима основних
академских студија, односно интегрисаних основних академских и
дипломских академских студија, као и студентима основних студија
започетих по прописима који су важили до доношења Закона о високом
образовању, Универзитет у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
сваке године додељује награде и то:
1. награду „Студент генерације”
2. награду за најбољи научноистраживачки и стручни рад.
Члан 2.
Награде се додељују на посебној свечаности.
Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и
повеље.
Садржај и изглед повеље утврђује ректор.
Члан 3.
Средства за додељивање награда
финансијским планом за текућу годину.

Универзитет

утврђује
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II НАГРАДА „СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ“
Члан 4.
Награда „Студент генерације” додељује се по једном студенту са
сваког факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет)
који у току претходне школске године заврши основне академске
студије, односно интегрисане основне академске и дипломске
академске студије, са највишом просечном оценом, има постигнуте
резултате у научним и стручним активностима, а који је стекао
најмање 60 ЕСПБ бодова у свакој години студирања, односно студенту
који заврши основне студије започете по прописима који су важили
до доношења Закона о високом образовању, са највишом просечном
оценом и под условом да није поновио ни једну годину студија.
Уколико више студената једног факултета има исту просечну
оцену, награду добија студент који је студије завршио за краће време.
Предлог за награду утврђује факултет и доставља га Универзитету
најкасније до 15. октобра.
Одлуку о додели награде „Студент генерације” доноси ректор на
предлог факултета.
III НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ
И СТРУЧНИ РАД
Члан 5.
Универзитет сваке године награђује по један најбољи научноистраживачки и стручни рад студената из сваке групације факултета,
израђен у претходној календарској години.
Сенат расписује конкурс за доделу награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената најкасније до 31. јануара текуће
године и доставља га факултетима ради објављивања.
Конкурс се објављује на огласној табли и интернет страници
Универзитета и факултета.
Рок за пријављивање радова на конкурс је 15. мај текуће године.
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Члан 6.
Факултет доставља Универзитету радове пријављене на конкурс
најкасније до 30. маја текуће године.
Радови се достављају непотписани, са шифром и кратком
стручном оценом факултета. У прилогу сваког рада доставља се
запечаћена коверта на којој је назначена шифра рада, а у којој су
подаци о аутору рада и то: име и презиме, година студија, студијски
програм, контакт адреса и телефон.
Радови се достављају обавезно и у електронској форми.
Члан 7.
Одлуку о додели награда доноси Сенат Универзитета, на предлог
већа групација.
Већа групација предлажу Сенату Универзитета по један рад за
награђивање, најкасније до 15. јула текуће године.
Веће групације може формирати посебну комисију за утврђивање
предлога.
Члан 8.
Писмени, дипломски, семинарски и други студентски радови који
представљају наставну обавезу, не могу се подносити на конкурс.
Члан 9.
Награђени радови се штампају у посебном зборнику, чији је
уредник проректор за науку и објављују се на интернет страници
Универзитета.
Приликом доделе награда може се организовати презентација
радова који су учествовали на конкурсу.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о награђивању студената, број 935/2 од 21.12.1998. године
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 102/98).
(Београд, 19. 03. 2009. године; Број: 612/594/1/09)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС’’, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично
тумачење), чл. 39. ст. 1. тач. 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08 и 143/08)
и предлога Одбора за финансије, а по овлашћењу Сената, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2009.
годину, број 612-562/1-09.
(Београд, 10. 03. 2009. године; Број: 612-562/2/09)
	ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
	Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС’’, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично
тумачење), чл. 39. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08 и 143/08)
и предлога Одбора за финансије, а по овлашћењу Сената, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета у
Београду за 2008. годину, број 612-563/1-09.
(Београд, 10. 03. 2009. године; Број: 612-563/2/09)
	ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
	Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на предлог
ректора Универзитета, по прибављеном мишљењу сваке од група
представника које чине Савет, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 10.03.2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОМБУДСМАНА
1. Др Бранко Ракић, доцент на Универзитету у Београду – Правни
факултет, изабран је за универзитетског омбудсмана.
(Београд, 10. 03. 2009. године; Број: 612-570/1/09)
	ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
	Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 27. ст. 2. и чл. 160. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08 и143/08),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. марта 2009.
године, доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА РЕКТОРА
И ЧЕТИРИ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010, 2010/2011. И 2011/2012. ГОДИНУ
I – Покретање поступка избора ректора
и проректора
Члан 1.
Расписују се избори за ректора и четири проректора Универзитета
у Београду за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину.
Члан 2.
Образује се Комисија за спровођење избора ректора и проректора
(у даљем тексту: Комисија) у саставу:
– из реда чланова Савета – представника Универзитета
1. проф. др Живан Лазовић, Филозофски факултет
2. проф. др Војо Анђус, Грађевински факултет
3. проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет
– из реда чланова Савета – представника студената
4. Ранко Марковић, Физички факултет
– из реда чланова Савета које именује Влада Републике Србије
5. Вида Петровић Шкеро, Врховни суд Србије.
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II – Евидентирање кандидата
Члан 3.
Утврђују се рокови за обављање изборних радњи у поступку
избора ректора и проректора, и то:
Изборно веће факултета, у чијем саставу су сви наставници,
евидентира највише по једног кандидата за ректора и једног кандидата
за проректора.
Декан факултета доставља Комисији образложени предлог за
евидентираног кандидата за ректора са биографијом и библиографијом
евидентираног кандидата, потврдама из члана 54. став 3. Закона о
високом образовању, његовом писменом сагласношћу, као и изборним
програмом до 10. априла 2009. године (петак).
Образложени предлог за проректора са биографијом и
библиографијом евидентираног кандидата, потврдама из члана 54. став
3. Закона о високом образовању, и његовом писменом сагласношћу,
декан факултета доставља Комисији до 8. маја 2009. године (петак).
Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за ректора
по азбучном реду презимена и прослеђује је факултетима и научним
институтима у саставу Универзитета са образложеним предлогом
факултета, биографијом и библиографијом евидентираних
кандидата, њиховом писменом сагласношћу и изборним програмом
евидентираног кандидата за ректора, до 14. априла 2009. године
(уторак).
Изборна већа факултета и научна већа института изјашњавају се
о кандидатима за ректора евидентираним на факултетима, при чему
један факултет, односно научни институт може подржати највише три
кандидата са Листе евидентираних кандидата за ректора. Извештаји о
давању подршке евидентираним кандидатима достављају се Комисији
до 30. априла 2009. године (четвртак).
Коначно евидентираним сматра се кандидат који је добио
подршку најмање ⅓ факултета и института, тј. најмање 14 подршки.
Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за проректоре
по азбучном реду презимена.
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III – Утврђивање предлога кандидата
Члан 4.
Комисија утврђује Листу кандидата за ректора и доставља
је Сенату заједно са образложеним предлозима, биографијама и
библиографијама кандидата, њиховим изборним програмима, као и
подацима о броју добијених подршки до 6. маја 2009. године (среда).
Сенат утврђује предлог кандидата за ректора до 13. маја 2009. године
(среда), гласајући највише за једног кандидата са Листе.
Утврђеним кандидатом за ректора сматра се кандидат који је
добио најмање ⅓, тј. 14 гласова чланова Сената.
IV – Гласање за избор ректора и проректора
Члан 5.
Комисија утврђује да ли предложени кандидати испуњавају услове
предвиђене Законом и Статутом и да ли је поступак евидентирања и
предлагања кандидата обављен у складу са Статутом.
Комисија доставља свој извештај и целокупан изборни материјал
Савету до 19. маја 2009. године (уторак).
Члан 6.
Комисија доставља Листу кандидата за проректоре Савету и
предложеном кандидату за ректора закључно са 19. мајем 2009. године
(уторак).
Члан 7.
Изабрани ректор предлаже Савету кандидате за четири проректора
из реда редовних професора са листе евидентираних кандидата које
су предложили факултети, водећи рачуна о заступљености групација
факултета.
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Члан 8.
Седница Савета на којој ће се обавити избор ректора и проректора
одржаће се 26. маја 2009. године (уторак).
V – Завршне одредбе
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 10. 03. 2009. године; Број: 612-521/1-09)
	ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
	Проф. др Живан Лазовић, 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 Техничког
факултета у Бору број I/2-308 од 11.03.2009. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се:
– др Родољуб Станојловић, ред. проф. Техничког факултета у
Бору, чланства у Већу научних области техничких наука.
2. Именује се:
– др Ненад Вушовић, ред. проф. Техничког факултета у Бору, за
члана Већа научних области техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до
31. маја 2010. године.
(Београд, 16. 03. 2009. године; Број: 612-25/V-3)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
	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 06-150/33-10/4 од 13. децембра 2007. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. фебруара 2008. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких
академских студија:
– Регионалне студије Азије (једногодишње),
– Регионалне студије Азије (двогодишње),
– Политиколошке студије религије (двогодишње),
– Медијација (двогодишње),
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 б р а з л о ж е њ е:
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.

Напомена: Одлука се објављује поново у целости, под истим бројем, с обзиром да
је у Гласнику бр. 141 од 08. маја 2008. године објављена са погрешним текстом.
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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
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм једногодишњих
специјалистичких струковних студија:
– 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 – струковни политиколог
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 04. децембра 2007. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских
програма специјалистичких струковних 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
и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 14. 02. 2008. године; Број: 150-1/XVI-8.6.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Напомена: Одлука се објављује под новим бројем, с обзиром да је у Гласнику бр.
141 од 08. маја 2008. године објављена Одлука бр. 150-1/XVI-8.6 са погрешним
текстом.
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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 612-25/13-2/1 од 30. јуна 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких струковних студија:
– Међународно хуманитарно право и право људских права
– Рехабилитација и социотерапија,
– Студије за послове европских интеграција,
– Тероризам и организовани криминал.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ 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 СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни политиколог
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 24. априла 2008. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских
програма специјалистичких струковних студија из става 1. ове одлуке,
које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној
23. априла 2008. године.
Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 30. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и
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предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.4)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Напомена: Одлука се објављује поново у целости, под истим бројем, с обзиром да је
у Гласнику бр. 145 од 03. новембра 2008. године објављена са погрешним текстом.
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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 612-25/13-2/2 од 30. јуна 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми
академских студија:
– Социјална рехабилитација,
– Европске студије
– Међународна политика,
– Теорија културе,
– Политичка теорија и методологија,
– Род и политика,
– Сједињених Америчких Држава.

специјалистичких

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани политиколог
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 24. априла 2008. 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
23. априла 2008. године.

Година XLVII, број 149, 18. мај 2009.

69

Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 30. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.3)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Напомена: Одлука се објављује под новим бројем, с обзиром да је у Гласнику бр. 145
од 03. новембра 2008. године објављена Одлука бр. 150-1/XXIII-8.4 са погрешним
текстом.

