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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 131/06) а на предлог наставно-научних 
већа факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
15. априла 2009. године донео је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни одлуке о броју студената који се уписује на 

студијске програме који се организују на Универзитету, 
односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 

за школску 2009/2010. годину

I У делу који се односи на број студената који уписују прву 
годину студијских програма основних академских студија у статусу 
студената који сами плаћају школарину тако што се смањују квоте на 
следећи начин:

претходно усвојено садашње стање 
/измењене квоте 

основне академске студије 
Б С У Б С У 

Шумарски факултет       
Основне академске студије  

Шумарство 103 20 123 103 17 120 

Основне академске студије  
Прерада дрвета 70 37 107 70 30 100 

Основне академске студије  
Пејзажна архитектура и 

хортикултура 
42 35 77 42 23 65 

Факултет безбедности 140 160 300 150 240 390 
Факултет ветеринарске 
медицине 150 56 216 150 6 156 

Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију 200 70 270 200 97 297 

Математички 240 59 299 245 59 304 
Основне академске студије  

АСТРОНОМИЈА 10 5 15 15 5 20 
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II У делу који се односи на број студената који уписују прву 
годину студијских програма основних струковних студија, бришу се 
квоте Факултета безбедности, јер неће акредитовати ове студије.

III У делу који се односи на број студената који уписују прву 
годину студијских програма дипломских академских студија у оба 
статуса студената (на терет буџета и који сами плаћају школарину) 
тако што се мењају квоте на следећи начин:

претходно усвојено Измењене квоте Дипломске академске 
студије  

Б С У Б С У 
Географски факултет 100 210 310 35 50 85 

дипломске академске 
студије Географија 20 60 80 7 10 17 

дипломске академске 
студије Туризмологија 20 60 80 7 10 17 

дипломске академске 
студије Просторно 
планирање 

20 30 50 7 10 17 

дипломске академске 
студије демографија 20 30 50 7 10 17 

дипломске академске 
студије Геопросторне 
основе животне средине  

20 30 50 7 10 17 

Факултет безбедности 10 40 50 0 50 50 
Архитектонски 100 60 160 140 20 160 
Медицински       
Дипломске акад. студије 
Дипломирана медицинска 
сестра 

0 24 24 0 20 20 

Дипломске акад. студије 
Здравствена политика и 
менаџмент 

0 30 30 0 24 24 

Електротехнички 350 100 450 350 150 500 
 

III У делу који се односи на број студената који уписују прву 
годину студијских програма докторских академских студија у оба 
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статуса студената (на терет буџета и који сами плаћају школарину) 
тако што се мењају квоте на следећи начин:

претходно усвојено предлог за измену Докторске 
студије Б С У Б С У 

Географски факултет 40 28 68 7 10 17 
докторске  студије Географија 10 7 17 2 3 5 
докторске студије 
Туризмологија 10 7 17 2 3 5 

докторске студије Просторно 
планирање 10 7 17 2 2 4 

докторске студије 
демографија 10 7 17 1 2 3 

Електротехнички 50 50 100 0 60 60 
Факултет безбедности 10 10 20 0 8 8 
Архитектонски 10 40 50 5 30 35 
Медицински 80 0 80 60 0 60 
Докторске студије из 
медицинских наука I 

   15 0 15 

Докторске студије из 
медицинских наука II 

   45 0 45 

Хемијски  11 22 33 30 30 60 
докторске студије Доктор 
хемијских наука 

   20 25 45 

докторске студије Доктор 
биохемијских наука 

   10 5 15 

Биолошки       
Докторске студије 
молекуларна биологија 

2   2 11 13 

 

IV У делу који се односи на број студената који уписују прву годину 
студијског програма специјалистичких струковних студија додају се 
квоте Факултета политичких наука за новоусвојени студијски програм и 
бришу се квоте Медицинског факултета за студијски програм струковни 
менаџер у систему здравствене заштитите-специјалиста.

  специјалистичке струковне 
студије  

Б С У 
Факултет политичких наука   

Политичке партије и избори 0 30 30 
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(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-9.1)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године 
донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у 
прву годину студија првог степена за школску 2009/2010. годину, на 
студијске програме чији су носиоци факултети у саставу Универзитета 
у Београду.

2. РАСПИСУЈУ СЕ обједињени конкурси за упис студената на 
прву годину студија другог и трећег степена за школску 2008/2009. 
годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у саставу 
Универзитета у Београду.

3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса:
- 22, 23, и 24.  јун 2009.  – пријављивање кандидата;
- 26, 27, 28, и 29. јун 2009. – пријемни испити према распореду 

факултета;
- 30. јун 2009. – објављивање резултата на јединственој ранг 

листи;
1. и 2. јул 2009. – рок за приговор на ранг листу;
3. јул 2009. – рок за доношење решења по приговору; 
4. јул 2009. – рок за објављивање коначне ранг листе на 

факултету; 
5. јул 2009. – објављивање коначне ранг листе за Универзитет;
Од 6. јула 2009. – упис студената, по распореду факултета
- упис студената мора бити завршен до 15. јула;
- пријем докумената за кандидате који конкуришу на други и 

трећи степен студија почеће од 15. септембра, након истека другог 
уписног рока за основне студије. 
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(Београд, 15. април 2009. године; Број:150-9/XXXIII-10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 11. став 1. Правилника 
о упису студената на студије првог степена Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, донео је

О Д Л У К У 
o именОвањУ УниверзитетсКе КОмисије за Упис  

за шКОЛсКУ 2009/2010. гОДинУ

I Именује се Универзитетска комисија за упис студената на све 
нивое и врсте студија, за школску 2009/2010. годину, у саставу:
1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. доц. др ЉУБИША ИГЊАТОВИЋ, продекан Факултета за физичку 
хемију
3. проф. др БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ ГАВРИЛОВИЋ, продекан 
Економског факултета
4. проф. др МИЛАН МЕДАРЕВИЋ, продекан Шумарског факултета
5. проф. др ГРГА ЂУРИЦА, продекан Стоматолошког факултета
6. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ, Студентски парламент
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, Стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, врши контролу њиховог рада, даје ближа упутства за 
спровођење поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са 
уписом. 

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај 
о упису на Универзитет, у складу са Правилником.

(Београд, 15. април 2009. године; Број:150-9/XXXIII-9.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута  

православног богословског факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке о изменама и допунама 
Статута Православног богословског факултета у Београду које је 
донео Савет  Факултета на седницама одржаним 23.12.2008. године и 
25.02.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Православни богословски факултет у Београду доставио је 
Универзитету у Београду  одлуке о изменама и допунама Статута 
Факултета, које је донео Савет Факултета на седницама одржаним 
23.12.2008. године и 25.02.2009. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. године, разматрао је одлуке Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености одлука са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. април 2009. године; Број. 612-2042/4-06)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута 

стоматолошког факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Стоматолошког факултета у Београду коју је донео Савет  
Факултета на седници одржаној 24.02.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Стоматолошки факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду  Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.02.2009. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. април 2009. године; Број. 612-530/3-09)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

рударско-геолошког факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута  Рударско-геолошког факултета у Београду коју је донео Савет  
Факултета на седници одржаној 30.01.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Рударско-геолошки факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 30.01.2009. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. априла 2009. године; Број. 612-972/4-07)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

Факултета спорта и физичког васпитања

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 23.01.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

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 
23.01.2009. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 
1 тачка 44. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. априла 2009. године; Број. 612-2120/3-08)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

Биолошког факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета у Београду коју је донео Савет  Факултета 
на седници одржаној 23.01.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Биолошки факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 23.01.2009. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 612-482/4-07)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

Факултета политичких наука

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута  Факултета политичких наука у Београду коју је донео Савет  
Факултета на седници одржаној 24.12.2008. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Факултет политичких наука у Београду доставио је Универзитету 
у Београду  Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.12.2008. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 612-2211/4-07)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

правног факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута  Правног факултета у Београду коју је донео Савет  Факултета 
на седници одржаној 26.02.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Правни факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду  Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 26.02.2009. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. априла 2009. године; Број: 612-1544/5-08)

 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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41. 
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 15. априла 2009. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута  

електротехничког факултета

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Електротехничког факултета у Београду коју је донео Савет  
Факултета на седници одржаној 27.03.2009. године.

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Електротехнички факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду  Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 27.03.2009. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
06.04.2009. 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 15.04.2009. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 612-2354/4-07)

 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 612-515/612-357 oд 15. aприла 2009. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. aприла 2009. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДеЛи пОЧаснОг ДОКтОрата 

Универзитета У БеОграДУ 

Проф. др жан Дени Мутону (Jean-Denis Mouton), директору 
Одељењу за правне и политичке науке Европског универзитетског 
центра из Нансија (Француска) и кодиректору Високих европских 
студија у Београду за изузетан допринос у области јавног права и 
права Европске уније.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Правни факултет Универзитета у Београду покренуо је 
иницијативу да се проф. др жан Дени Мутону (Jean-Denis Mou-
ton), директору Одељењу за правне и политичке науке Европског 
универзитетског центра из Нансија (Француска) и кодиректору 
Високих европских студија у Београду, додели почасни докторат 
Универзитета у Београду.

Професор жан-Дени Мутон (Jean-Denis Mouton) је рођен у Нансију 
1949. године, где је завршио своје основно, средње и универзитетско 
образовање. Своју дугогодишњу и успешну каријеру, проф др жан-
Дени Мутон започео је 1973. године као сарадник у настави на 
Правном факултету Универзитата у Нансију, а у периоду од 1974. до 
1976. године на Правном факултету у Алжиру, да би, потом, поново 
био на Правном факултету у Нансију. За професора универзитета, 
изабран је 1988. године, као други на националном конкурсу. Од 2001. 
године предавач је и на Институту политичких наука у Паризу, а од 
2002. године професор је по позиву на Универзитету у Луксембургу.
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Оснивач је и директор Центра за студије и истраживање 
међународног и европског права (CERDIE). Био је дугогодишњи 
директор Европског универзитетског центра Универзитета у Нансију, 
са којим Правни факултет Универзитета у Београду развија и одржава 
успешу сарадњу већ тридесет година.

Професор Мутон тренутно је на позицији директора Одељења 
за правне и политичке науке у Европском универзитетском центру. 
Од 1997. године, постао је кодиректор Високих европских студија, 
специјалистичког (сада мастер) програма, када и почиње да се, уз 
подршку Министарства иностраних послова Француске, Амбасаде 
Француске у Србији и Француског културног центра, одвија настава 
на Правном факултету у Београду, посвећена изучавању институције 
Европске уније, карактеристикама правног поретка Европске уније, 
европског пословног права, европске политике, с посебном пажњом 
на правним аспектима приближавања земаља Западног Балкана 
Европској уније. У оквиру дугогодишње сарадње ове две институције, 
коју је својим изузетним залагањем унапредио и обогатио професор 
Мутон, Високе европске студије су пружиле генерацијама студената 
Правног факултета веома корисна и иновативна знања у овој области, а 
најбољим  франкофоним студентима, Амбасада Француске додељивала 
је стипендије за наставак студија у Нансију.

Научни директор Светског центра за мир, слободе и људска права 
у Вердену. Директор је Универзитета мира. Члан је Консултативне 
научне комисије Универзитета у Луксембургу. Члан је Консултативне 
научне комисије Универзитета у Луксембургу. Члан је Консултативне 
научне комисије Фондације Coudenhove-Kalergi. Члан је неколико 
удружења која се баве развојем права. Био је дугогодишњи члан 
Националног савета универзитета Француске, као и Групе експерата 
при Министарству образовања Француске. Одликован је Легијом части 
и Академском палмом. Додељен му је почасни докторат Универзитета у 
Софији Св. Климент Охридски и Универзитата у Мишколцу. Добитник 
је награде Daniel Strasser Академије друштвених и политичких наука.

Професор Мутон је организатор или суорганизатор бројних 
научних конференција посвећених проблемима права Европске уније, 
мећународног и уставног права.
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На основу приложене документације Комисија је утврдила да 
је поднета иницијатива у складу са одредбама  Правилника о додели 
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу 
за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Правног факултета и предлога Комисије 
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је 
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 15. aприла 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 
Архитектонског факултета, број 01-219/2  од 29. јануара 2009. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 03-612-19/18-09 од 12. марта 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  мр  ДРАГАНА БАЗИК у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну 
област - Урбанизам и просторно планирање.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Архитектонски факултет је дана 23. септембра 2008. године, 
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Урбанизам и просторно планирање, 
због потреба факултета и истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9. децембра 2008. 
године преко Библиотеке  и web странице 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 мр Драгана Базик изабере у звање редовног 
професора.
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Архитектонски факултет је дана 12. 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 5. марта 2009. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 12. марта 2009. године дало је мишљење да се 
мр Драгана Базик може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 2009. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.1/612-19/18)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 875/1 од 4. марта 2009. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских  наука, број: 02-612-21/65-09 
од 7. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  др  ЉУБИША ДАБИЋ у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област 
– Пословна економија и менаџмент – Пословно право.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Економски факултет је дана 7. октобра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Пословно 
право, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. новембра 2008. 
године преко дневног листа Новости.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 4. марта 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љубиша Дабић изабере у звање редовног 
професора.
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Економски факултет је дана 11. марта 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 31. марта 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских  наука, на седници 
одржаној дана 7. априла 2009. године дало је мишљење да се др 
Љубиша Дабић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 
2009. године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.5/612-21/65)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 Машинског факултета, број 144/2 од 9. фебруара 2009. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011-612-
25/52-09 од 13. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др МИХАИЛО ЛАЗАРЕВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу 
научну област – Механика.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Машински факултет је дана 28. октобра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног 
професора, за ужу научну област Механика, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008. 
године преко Библиотеке  и web странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 9. фебруара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Михаило Лазаревић изабере у звање 
редовног професора.

Машински факултет је дана 4. марта 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 6. марта 2009. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 13. марта 2009. године дало је мишљење да се др Михаило 
Лазаревић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 
2009. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.3/612-25/52)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 
Правног факултета, број 26/3 од 23. фебруара 2009. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских  наука, број: 02-612-21/39-09 
од 7. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  др  МИЛАН ШКУЛИЋ у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област 
– Кривично право.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Правни факултет је дана 4. новембра 2008. године, у листу 
«Послови» и 7. новембра 2008. године у „Службеном гласнику РС“, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Кривично право, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. јануара 2009. године 
преко Библиотеке  и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 23. фебруара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Шкулић изабере у звање редовног 
професора.
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Правни факултет је дана 4. марта 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 31. марта 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских  наука, на седници 
одржаној дана 7. априла 2009. године дало је мишљење да се др Милан 
Шкулић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 2009. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат 
испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.4/612-21/39)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 
Машинског факултета, број 145/2 од 09. фебруара 2009. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011-612-
25/51-09 од 10. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  др  СРЂАН БОШЊАК у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
– Механизација.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Машински факултет је дана 28. октобра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног 
професора, за ужу научну област Механизација, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. децембра 2008. 
године преко Библиотеке  и web странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 9. фебруара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Срђан Бошњак изабере у звање редовног 
професора.
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Машински факултет је дана 2. марта 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 6. марта 2009. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 10. априла 2009. године дало је мишљење да се др Срђан Бошњак 
може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 
2009. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.6/612-25/51)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 
Архитектонског факултета, број 01-294/2  од 11. фебруара 2009. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 03-612-19/30-09 од 12. марта 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. априла 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  мр  ВЛАДАН ЉУБИНКОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за 
ужу научну област – Ликовне уметности.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Архитектонски факултет је дана 4. новембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Ликовне уметности, због потреба факултета и 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. јануара 2009. године 
преко дневног листа Политика  и web странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 11. фебруара 2009. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат мр Владан Љубинковић изабере 
у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 10. марта 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. марта 2009. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 12. марта 2009. године дало је мишљење да се 
мр Владан Љубинковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. априла 2009. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-3.2/612-19/30)

 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 безбедности, број 197/3 од 03.априла 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ   др ГОРАЗД   МЕШКО, редовни професор Универзитета 
у Марибору у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Факултет безбедности је  доставио образложени предлог да се др 
Горазд Мешку, професор Универзитета у Марибору, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Горазд Мешко 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, 15. април 2009. године; Број: 150-1/XXXIII-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 612-25/16-2 од 13. априла 2009. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 15. априла  2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских 
академских студија физичког васпитања и спорта.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 07. априла 2009. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2009. 
године, а по упозорењу на недостатке у погледу услова за акрдитацију 
студијских програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Националног савета за високо образовање.

Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници одржаној 
13. априла 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење изменa и допунa студијског програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. aприл 2009. године; Број: 150-9/ XXXIII-15.3)

 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 друштвено-хуманистичких 
наука број 612-25/16-2 од 13. априла 2009. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 15. априла  2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија физичког васпитања и спорта.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 07. априла 2009. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2009. 
године, а по упозорењу на недостатке у погледу услова за акрдитацију 
студијских програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Националног савета за високо образовање.

Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници одржаној 
13. априла 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење изменa и допунa студијског програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. aприл 2009. године; Број: 150-9/ XXXIII-15.2)

 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 друштвено-хуманистичких 
наука број 612-25/16-2 од 13. априла 2009. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 15. априла  2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма 
основних струковних студија спорта и основних струковних студија 
рекреације.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 07. априла 2009. 

године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена 
и допуна студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2009. 
године, а по упозорењу на недостатке у погледу услова за акрдитацију 
студијских програма Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
Националног савета за високо образовање.

Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници одржаној 
13. априла 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.

(Београд, 15. aприл 2009. године; Број: 150-9/ XXXIII-15.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 48., тачка 30 и 76. тачка 2. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на 
предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број 612-452/3-8-09 од 
14. априла 2009. године, Сенат Универзитета у Београду на седници 
одржаној 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У  
О БрОјУ стУДената за Упис У првУ гОДинУ 

мУЛтиДисЦипЛинарнОг стУДијсКОг прОграма 
за шКОЛсКУ 2009/2010. гОДинУ

1. У прву годину мултидисциплинарних дипломских академских 
студија – „Превентивна конзервација“ уписаће се 15 студената у 
статусу студената који сами плаћају школарину.

2.  У прву годину мултидисциплинарних докторских студија – 
„Историја и филозофија природних наука и технологије“  уписаће се 
15 студената у статусу студената који сами плаћају школарину.

3. У прву годину мултидисциплинарних докторских студија – 
„Биомедицинско инжењерство и технологије“,  уписаће се 15 студената 
у статусу студената који сами плаћају школарину.

(Београд, 22. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-16.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије број:  612-452/1-452/3/09 од 05. марта 
2009. године, Сенат Универзитета на седници одржаној  15. априла 
2009. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм за стицање заједничке 
дипломе - дипломских академских  студија на енглеском језику (Joint 
degree): 

- Европска и међународна политика и управљање кризом
  (European and  International Policies and Crises Menagament)

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове 
одлуке су Универзитет у Београду, Универзитет у Риму „La Sapienza”, 
Универзитет у Сарајеву, Dnipropetrovs`k National University (Украина), 
Kyiv International University (Украина), Taurida National V.I Vernadski 
University (Украина), Ternopil National Economic University (Украина).

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани менаџер 
- мастер.

О Б Р А З Л О ж ЕЊ Е:

Иницијативу за доношење студијског програма дипломских 
академских студија – Европска и међународна политика и управљање 
кризом (European and  International Policies and Crises Menagament) 
покренуо је Универзитет  у Београду (допис бр.4521/1- 452/3/09 од 
03. марта 2009. године). Студијски програм се, на основу уговора, 
реализује у сарадњи са Универзитетом „La Sapienza”. У реализацији 
програма учествују и: Универзитет у Сарајеву, Dnipropetrovs`k Nation-
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al University (Украина), Kyiv International University (Украина), Taurida 
National V.I Vernadski University (Украина), Ternopil National Economic 
University (Украина).

Веће за мултидисциплинарне студије је на седници одржаној 05. 
марта 2009. године размотрило предлог студијског програма и донело 
предлог одлуке као у изреци.

(Београд, 22. април 2009. године; Број: 150-9/33-16.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије, број: 612- 452/1-8.3/09 од 05. марта 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У   
o именОвањУ ЧЛанОва прОграмсКОг савета 

за мУЛтиДисЦипЛинарне аКаДемсКе 
ДОКтОрсКе стУДије

ОБЛАСТ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Именујe се за чланa Програмског савета:

1. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет
2. Проф. др  Александар Седмак именује се за члана Програмског 

савета уместо проф. др Слободана Покрајца

(Београд, 22. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-16.4.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/1-8.4-08 од 05. марта 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У  
О именОвањУ ЧЛанОва прОграмсКОг савета 

за мУЛтиДисЦипЛинарне ДипЛОмсКе 
аКаДемсКе стУДије: 

ОБЛАСТ: ПРЕВЕНТИВНА КОНЗЕРВАЦИЈА 

1. Именују се за чланове Програмског савета:

1. Проф. др Бранко Ракић, Правни факултет
2. Проф. др  Драгица Вилотић, Шумарски факултет
3. Проф. др Драган Миловановић, Рударско-геолошки факултет

2. Именовани чланови замењују предходно изабране:

1. Проф. др Марију Тодоровић, Хемијски факултет
2. Проф. др  живка Микић, Филозофски факултет
3. Проф. др Клод Ларок-а, Универзитет Париз I

(Београд, 22. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-16.4.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије, број: 612-452/1-452/02/09 од 05. марта 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У  
o именОвањУ ЧЛанОва прОграмсКОг савета 

за мУЛтиДисЦипЛинарне ДипЛОмсКе аКаДемсКе 
стУДије на енгЛесКОм језиКУ (Joint Master)

ОБЛАСТ: EВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА 
УПРАВЉАЊА КРИЗОМ (EUROPEAN AND INTERNATIONAL 

POLICIES AND CRISIS MANAGAMENT)

1. проф. др МАРИЈА БОГДАНОВИЋ, Филозофски факултет
2. проф. др ДРАГАНА ДУЛИЋ, Факултет безбедности. 
3. проф. др  ЗОРАН КРСТИЋ, Факултет политичких наука
4. проф. др TAЊА ЈОВАНОВИЋ, Медицински факултет
5. проф. др НЕБОЈША ЈАЊИЋИЈЕВИЋ, Економски факултет
6. проф. др СНЕжАНА ЧИЗМИЋ, Филозофски факултет
7. проф. др ПЕТАР ЂУКИЋ, Технолошко-металуршки факултет

(Београд, 22. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-16.4.1)

 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 Филозофског факултета 
број 426/1-XIX/5 од 19. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др БОРИ КУЗМАНОВИЋУ, редовном професору 
Филозофског факултета продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. 
године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 19. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Бори Кузмановићу, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.4)

 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 Филозофског факултета 
број 426/1-XIX/4 од 19. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ЂОРЂУ СТАНКОВИЋУ, редовном професору 
Филозофског факултета продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. 
године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 19. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Ђорђу Станковићу, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.5)

 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 830/19-12.1. од 25. фебруара 2009. године, Сенат 
Универзитета, на седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ЂУРИ ЕРЦЕГОВИЋУ, редовном професору 
Пољопривредног факултета продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, 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 25. фебруара 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Ђури Ерцеговићу, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.8)

 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 Филозофског факултета 
број 426/1-XIX/1 од 19. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ЉУБОМИРУ КОЦИЋУ, редовном професору 
Филозофског факултета продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. 
године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 19. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Љубомиру Коцићу, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.3)

 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 Филозофског факултета 
број 426/1-XIX/3 од 19. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МАРИЦИ ШУПУТ, редовном професору Филозофског 
факултета продужaва се радни однос за школску 2009/2010. и 2010/2011.
годину, односно до 30. септембра 2011. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 19. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Марици Шупут, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.2)

 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 830/19-12.2. од 25. фебруара 2009. године, Сенат 
Универзитета, на седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МИХАИЛУ ОСТОЈИЋУ, редовном професору 
Пољопривредног факултета продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, 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 25. фебруара 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Михаилу Остојићу, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.7)

 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 Економског факултета 
број 940/1 од 4. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МИЛЕНИ ЈОВИЧИЋ, редовном професору Економског 
факултета продужaва се радни однос за школску 2009/2010. и 2010/2011.
годину, односно до 30. септембра 2011. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Економског факултета на седници 
одржаној 4. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Милени Јовичић, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.1)

 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 Филозофског факултета 
број 426/1-XIX/2 од 19. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 15. априла 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МИРЈАНИ ПЕШИЋ, редовном професору Филозофског 
факултета продужaва се радни однос за школску 2009/2010. и 2010/2011.
годину, односно до 30. септембра 2011. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници 
одржаној 19. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Мирјани Пешић, 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, 16. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-4.6)

 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 Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла  2009. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Александру Седмаку, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету у Крагујевцу за учешће у комисији за оцену подобности 
кандидата и теме докторске дисертације кандидата мр Милана 
Мутавџића.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Машински факултет је дана 08. априла 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Александру 
Седмаку одобри рад на Машинском факултету у Крагујевцу. 

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 02. априла 2009. године, 
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 387/1 од 
08. . априла 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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Александру 
Седмаку рад на Машинском факултету у Крагујевцу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-6.5)

 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 Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла  2009. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Љубодрагу Тановићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету у Крагујевцу за учешће у комисији за избор наставника у 
свим звањима за ужу научну област  Производно машинство.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Машински факултет је дана 26. марта 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Љубодрагу 
Тановићу одобри рад на Машинском факултету у Крагујевцу. 

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 19. марта 2009. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 293/3 од 19. 
марта 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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
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Машинског факултета и већином гласова одобрио др Љубодрагу 
Тановићу рад на Машинском факултету у Крагујевцу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 15. априла 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-6.4)

 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 Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла  2009. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Милошу Главоњићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду за учешће у комисији за 
оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Растка Ћурића.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Машински факултет је дана 16. марта 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Милошу 
Главоњићу одобри рад на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. 

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 05. марта 2009. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 292/2 од 13. 
марта 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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Милошу 
Главоњићу рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду. 

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-6.2)

 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 Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла  2009. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Нини Анђелић, наставнику Универзитета 
у Београду – Машинског факултета, на Машинском факултету у 
Крагујевцу за учешће у комисији за оцену и одбрану магистарске тезе 
кандидата Ивана Милетића.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Машински факултет је дана 16. марта 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Нини Анђелић 
одобри рад на Машинском факултету у Крагујевцу. 

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 05. марта 2009. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 291/2 од 13. 
марта 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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
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Машинског факултета и већином гласова одобрио др Нини Анђелић 
рад на Машинском факултету у Крагујевцу. 

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-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 Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла  2009. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Радици Прокић Цветковић, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету у Крагујевцу за учешће у комисији за оцену подобности 
кандидата и теме докторске дисертације кандидата мр Милана 
Мутавџића.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Машински факултет је дана 08. априла 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Радици Прокић 
Цветковић одобри рад на Машинском факултету у Крагујевцу. 

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 02. априла 2009. године, 
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 388/1 од 
8. априла 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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Радици Прокић 
Цветковић рад на Машинском факултету у Крагујевцу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-6.6)

 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 
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. 
априла  2009. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Зорану Стојановићу,  наставнику 
Универзитета у Београду – Правног факултета, на Државном 
Универзитету у Новом Пазару, на департману за право.

(2) Др Зоран Стојановић ће држати наставу из предмета Кривично 
право и Међународно кривично право.

(3)  Одлука о давању сагласности Сената за ангажовање проф. 
Стојановића на Универзитету у Новом Саду донета на седници од 
09.јула 2008. године под бројем 06-150-1/XXIII-5.2 ставља се ван 
снаге.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 13. марта 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Правног факултета 
– др Зорану Стојановићу одобри рад на Државном Универзитету у 
Новом Пазару, на департману за право.

Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено 
ангажовање на седници одржаној 23. фебруара 2009. године, на основу 
чега је декан Факултета потписао сагласност број 02-459/5 од 10. марта 
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 
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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 15. априла 2009. године, размотрио предлог 
Правног факултета и већином гласова одобрио др Зорану Стојановићу 
рад Државном Универзитету у Новом Пазару.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 15. април 2009. године; Број: 150-9/XXXIII-6.1)

 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 медицинских наука број 
150/27-11/2 од 08. маја 2009. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. маја  2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија из ветеринарске медицине .  

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: доктор ветеринарске медицине 
- специјалиста.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Факултет ветеринарске медицине је дана 3. маја 2009. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 29. априла 2009. године.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 
8. маја 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. мај 2009. године; Број: 150-9/ XXXV-8.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 
Шумарског факултета, број 02-2105/1 од 12. марта 2009. године и 
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број:01-612-
17/35 од 21. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 13. маја 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др БРАНКО ГЛАВОЊИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу 
научну област Трговина дрветом и економика прераде дрвета.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Шумарски факултет је дана 30. децембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање наставника (сва звања), 
за ужу научну област Трговина дрветом и економика прераде дрвета, 
због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.фебруара 2009. 
године преко библиотеке и web странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 12. марта 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранко Главоњић изабере у звање редовног 
професора.
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Шумарски факултет је дана 25. марта 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 09. априла 2009. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 16. априла 2009. године дало је мишљење да се проф. др Бранко 
Главоњић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. маја 2009. 
године разматрао је захтев Шумарског 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, 13. мај 2009. године; Број: 150-9/XXXV-4.2/612-17/35)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 Физичког факултета, број 665/5  од 23. фебруара 2009. године 
и мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 
број:02-612-23/13 од 13. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13. маја 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ЏЕВАД С. БЕЛКИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу 
научну област Физика атома и молекула.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  Е  Њ  Е

Физички факултет је дана 25. новембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Физика атома и молекула, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.јануара 2009. године 
преко web странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 18. 
фебруара 2009.године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се 
кандидат др Џевад Белкић изабере у звање редовног професора.

Физички факултет је дана 25. марта 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 06. априла 2009. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 13. априла 2009. године дало је мишљење да се проф. 
др Џевад Белкић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. маја 2009. 
године разматрао је захтев Физичког 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, 13. мај 2009. године; Број: 150-9/XXXV-4.1/612-23/13)

 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 политичких наука, број 02-1127/1 од 
24.априла 2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. маја 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Лидија Баста Флајнер, редовни професор Института 
за федерализам у Фрибургу у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Факултет политичких наука је  доставио образложени предлог 
да се др Лидијa Баста Флајнер, професор Института за федерализам 
у Фрибургу, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Лидија Баста Флајнер 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, 13. мај 2009. године; Број: 150-1/XXXV-6)

 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 Факултета политичких 
наука број 08-1098/1 од 22. априла 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници од 13. маја 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ВУКАШИНУ ПАВЛОВИЋУ, редовном професору 
Факултета политичких наука продужaва се радни однос за школску 
2009/2010. и 2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. 
године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници 
одржаној 15. априла 2009. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Вукашину Павловићу, 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, 13. мај 2009. године; Број: 150-9/XXXV-5)

 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 
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја  
2009. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Миленку Крећи,  наставнику 
Универзитета у Београду – Правног факултета, на Криминалистичко-
полицијској академији у Београду.

(2) Др Миленко Крећа ће држати наставу из предмета Међународно 
јавно право и међународни односи током летњег семестра школске 
2008/2009. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 29. априла 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Миленку Крећи 
одобри рад на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено 
ангажовање на седници одржаној 13. априла 2009. године, на основу 
чега је декан Факултета потписао сагласност број 780/5 од 23. априла 
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 13. маја 2009. године, размотрио предлог Правног 
факултета и већином гласова одобрио др Миленку Крећи рад на 
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 13. мај 2009. године; Број: 150-9/XXXV-7.2)

 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 
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја  
2009. године, донео је

О Д Л У К У

Др Драгану Митровићу, наставнику Универзитета у Београду 
– Правног факултета, не одобрава се рад на Правном факултету 
Универзитета у Новом Саду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 29. априла 2009. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Драгану 
Митровићу одобри рад на Правном факултету Универзитета у Новом 
Саду. 

Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено 
ангажовање на седници одржаној 13. априла 2009. године, на основу 
чега је декан Факултета потписао сагласност број 1109/5 од 23. априла 
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 13. маја 2009. године, размотрио предлог Правног 
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факултета и одлучио да др Драгану Митровићу не одобри рад на 
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 13. мај 2009.године; Број: 150-9/XXXV-7.1)

 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије, број 612-727/3-2552/1-08, од 26. 
децембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. 
маја 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом  
„Техно-економска анализа производног и репаратурног заваривања 
и наваривања различитих делова техничких система“ кандидата мр 
РАЈКА ЧУКИЋА, дипломираног маш. инж и дипл.ецц.

2. За менторе се именују:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет (технологија 

материјала, машински материјали)
2. проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет (економика 

предузећа, инвестиције у предузећу)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. мај 2009. године; Број: 612-727/3-2552/2-08)

 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/3-287/2-09, од 14. 
априла 2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја 
2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом  
„Електрохемијско таложење и карактеризација прахова метала и 
легура  тријаде гвожђа и прахова легура никла са молибденом“ 
кандидата УРОША ЛАЧЊЕВЦА, дипл. инж. технологије (докторске 
студије – Конверзија енергије)

2. За менторе се именују:
1. др  Миомир Павловић, научни саветник, ИХТМ (електрохемијско 

таложење прахова)
2. др Небојша Николић, научни саветник, ИХТМ (морфологија 

електрохемијски исталожених метала и легура)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. мај 2009. год; Број: 612-452/3-287/3/09)

 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/3-2330/2-09, од 14. 
априла 2009. год,  Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја 
2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
„Биохемијски механизми антиоксидативног одговора дивизме (Verbas-
cum thapsus L) на повишене концентрације цинка: међупопулацијске 
разлике“ и испуњености услова кандидата мр ФИЛИС МОРИНЕ, дипл. 
биолога заштите животне средине (докторске студије – Управљање 
животном средином)

2. За менторе се именују:
1. проф. др  Мирослав Врвић, Хемијски факултет (ремедијација, 

и биоремедијација)
2. проф. др Вера Раичевић, Пољопривредни факултет 

(биоремедијација са микроорганизмима)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. мај 2009. године; Број: 612-452/3-2330/3/08)

 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/3-304/3-09, од 14. 
априла 2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја 
2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом  
„Истраживање утицаја мешавине заштитних инертних гасова на 
отпорност према лому заварених спојева легуре ALMg4.5Mn“ и 
испуњености услова кандидата мр GALIP BUYUKYILDIRIM-a, дипл. 
инж. eлектронике и комуникација 

2. За менторе се именују:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет 

(механика)
2. доц. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет 

(инжењерство материјала)  

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. мај 2009. године; Број: 612-452/3-304/4/09)

 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 Већa 
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/3-449/2/09, од 14. априла 
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја 2009. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом  
„Изучавање особина новог типа плазматрона са узлазном волт-
амперском карактеристиком и његова својства у процесу депоновња 
функционалних превлака“ кандидата МИРОЉУБА ВИЛОТИЈЕВИЋА, 
дипл. физикохемичара

2. За менторе се именују:
1. проф. др  Миодраг Златановић, Електротехнички факултет 

(плазма техника)
2. проф. др Јелена Радић-Перић, Факултет за физичку хемију 

(физичка хемија плазме)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. мај 2009. године; Број: 612-452/3-449/3/09)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“ брoј: 76/05, 97/08 и 100/07 - 
аутентично тумачење) и члана 41. ст. 1. тач. 20. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08 и 
143/08), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. јуна 
2009. године, доноси

правиЛниК 
О изменама и ДОпУнама правиЛниКа О наЧинУ и 

пОстУпКУ стиЦања звања 
и заснивања раДнОг ОДнОса 

наставниКа Универзитета У БеОграДУ

Члан 1.

У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08),  члан 17. мења се и гласи:

“Факултет доставља Универзитету у електронској форми и у 
једном примерку за архиву Универзитета предлог за избор у звање 
наставника на обрасцу који је саставни део овог правилника (образац 
1, 2 и 3), са следећим прилозима:

1. одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за 
избор у звање наставника;

2. реферат Комисије о пријављеним кандидатима;
3. сажетак на прописаном обрасцу (образац 4);
4. примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата на 

увид јавности, ако је било таквих примедби.’’

Члан 2.

После члана 17. додаје се члан 17а. који гласи:
“Члан 17а.
За избор у звање наставника на нематичном факултету, поред 

прилога из члана 17., доставља се и мишљење матичног факултета.
За избор у звање наставника страног језика, односно наставника 

вештина, није потребно мишљење матичног факултета.
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Уколико матични факултет не достави мишљење из става 1. 
овог члана у року од месец дана од пријема захтева, сматраће се да 
нема примедаба и да је дао позитивно мишљење. Факултет доставља 
извештај декана о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног 
факултета.’’

Члан 3.

Члан 18. мења се и гласи:
“Седница већа научних области сазива се најмање седам дана 

пре њеног одржавања.
Седница се заказује постављањем позива за седницу, записника 

са претходне седнице и одговарајућег материјала у Информациони 
систем Универзитета, чиме је материјал за седницу видљив на 
одговарајућој веб страници сајта, а члановима већа научних области 
достављен позив електронском поштом.’’

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Глaснику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 17. јун 2009. године; Број: 612-1193/2/08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 46. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду, 
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08 и 143/08), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. јуна 2009. 
године, донео је

п р а в и Л н и К 
О измени правиЛниКа О веЋима наУЧниХ ОБЛасти 

на УниверзитетУ У БеОграДУ

Члан 1.

У Правилнику о већима научних области на Универзитету у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 134/07), у члану 
14. став 2. мења се и гласи:

“Захтев из става 1. овог члана, који чини саставни део 
овог правилника и потребну документацију, факултет доставља 
Универзитету  у електронској форми и у једном примерку за архиву 
Универзитета (Обрасци 1 и 2)’’

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Глaснику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 17. јун 2009. године; Број: 612-791/2/07)

 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 Биолошког факултета , број 15/232 од 20. маја 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. 
јуна 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ  dr Stephen Alexander Quarrie, професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Парми у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Биолошки факултет је  доставио образложени предлог да се dr Ste-
phen Alexander Quarrie, професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Парми , изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао 
да dr Stephen Alexander Quarrie 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, 17. јун 2009. године; Број: 150-1/XXXVI-5)

 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 Биолошког факултета 
број 15-103 од 24. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
од 17. јуна 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др БРАНКИ СТЕВАНОВИЋ, редовном професору 
Биолошког факултета продужaва се радни однос за школску 2009/2010. 
и 2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Биолошког факултета на седници одржаној 
13. марта 2009. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Бранки 
Стевановић, 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, 17. јун 2009. године; Број: 150-9/XXXVI-4)

 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 
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 17. јуна  
2009. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Зорану Мирковићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Правног факултета, на Криминалистичко-
полицијској академији у Београду.

(2) Др Зоран Мирковић ће држати наставу из предмета 
Национална историја државе и права током летњег семестра школске 
2008/2009. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Правни факултет је дана 03. јуна 2009. године поднео Универзите-
ту у Београду предлог да се наставнику др Зорану Мирковићу одобри 
рад на Криминалистичко-полицијској академији у Београду.

Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено 
ангажовање на седници одржаној 25. маја 2009. године, на основу чега 
је декан Факултета потписао сагласност број 02-781/5 од 28. маја 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 17. јуна 2009. године, размотрио предлог Правног 
факултета и већином гласова одобрио др Зорану Мирковићу рад на 
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.   

(Београд, 17. јун 2009. године; Број: 150-9/XXXVI-6)

 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 
Машинског факултета број 427/5 од 23.4.2009. године, доносим

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се:
др Милан Петровић, ред. проф. Машинског факултета,
чланства у Већу научних области техничких наука.
 
2. Именује се:
– др Драгутин Дебељковић, ред. проф. Машинског факултета,
за члана Већа научних области техничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
31. маја 2010. године.

(Београд, 18. мај 2009. године; Број: 612-888/V-3)

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 53. и 54. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и 
чл. 39. став 1. тачка 2. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. маја 2009. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
О изБОрУ реКтОра Универзитета

Др Бранко Ковачевић, редовни професор Универзитета у Београду 
– Електротехнички факултет, изабран је за ректора Универзитета у 
Београду, за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину.

(Београд, 26. мај 2009. године; Број: 612-521/86/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. маја 2009. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
О изБОрУ прОреКтОра Универзитета

Др Војислав Лековић, редовни професор Универзитета у Београду 
– Стоматолошки факултет, изабран је за проректора Универзитета у 
Београду, за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину.

(Београд, 26. мај 2009. године; Број: 612-521/85/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.



Година XLVII, број 150, 10. јул 2009. 89

На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. маја 2009. 
године,  донео је 

О Д Л У К У 
О изБОрУ прОреКтОра Универзитета

Др Невенка жаркић Јоксимовић, редовни професор Универзите-
та у Београду – Факултет организационих наука, изабрана је за 
проректора Универзитета у Београду, за школску 2009/2010, 2010/2011. 
и 2011/2012. годину.

(Београд, 26. мај 2009. године; Број: 612-521/83/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26. маја 2009. 
године,  донео је 

О Д Л У К У 
О изБОрУ прОреКтОра Универзитета

Др Неда Бокан, редовни професор Универзитета у Београду 
– Математички факултет, изабрана је за проректора Универзитета у 
Београду, за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину.

(Београд, 26. мај 2009. године; Број: 612-521/84/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзите-
та у Београду (“Гласник Универзитета’’, број 134/07), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 26.05.2009. године, 
донео је 

О Д Л У К У

На основу одлуке Већа групације медицинских наука од 
08.05.2009. године верификује се мандат др Војка Ђукића, редовног 
професора Медицинског факултета, као новог члана Савета 
Универзитета у Београду.

(Београд, 26. мај 2009. године; Број:612-8/3-09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

На основу чл. 39. ст 5. Статута Универзитета у Београду, 
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08 и 143/08), 
Сaвет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30.06.2009. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О измени пОсЛОвниКа савета 

Универзитета У БеОграДУ

Члан 1.

У Пословнику Савета Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 134/07), члан 17. мења се и гласи:

“Позив за седницу Савета садржи датум, место и време одржавања 
седнице, као и предлог дневног реда.

Седница се заказује постављањем позива за седницу, записника 
са претходне седнице и одговарајућег материјала у Информациони 
систем Универзитета, чиме је материјал за седницу видљив на 
одговарајућој веб страници сајта, а члановима Савета достављен 
позив електронском поштом. Позив се члановима Савета доставља и 
у штампаном облику.’’

Члан 2.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Глaснику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-628/2/07)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду («Гласник 
Универзитета у Београду», број 131/06, 140/08 и 143/08) и члана 8. 
Закона о средствима у својини Републике Србије (“Службени гласник 
РС’’, број 53/95 .... 101/05), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 30.06.2009. године, донео је

О Д Л У К У

1. Прихвата се Закључак Општинског већа градске општине Стари 
град, број 020-3-199/09 од 11.06.2009. године, којом се Универзитет у 
Београду одређује за корисника пословних просторија, без накнаде, на 
период од пет година, у згради у улици Балканска 4 у Београду и то:

– на првом  и другом спрату зграде у површини од 779м2;
– на другом спрату зграде у површини од 68м2;
– на трећем и четвртом спрату зграде у површини од 323м2.

2. Међусобна права и обавезе између ГО Стари град и 
Универзитета у Београду биће регулисане посебним уговором, након 
прибављања сагласности од стране Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије.

3. Пословне просторије из тачке 1. биће додељене на коришћење 
студентским удружењима и организацијама, чији је оснивач 
Универзитет у Београду, посебном одлуком, уз претходно прибављену 
сагласност ГО Стари град.   

О  Б  Р  А  З  Л  О  ж  E  Њ  Е

ГО Стари град је обновила Закључак о уступању на коришћење  
пословних просторија, без накнаде, за наредни период од пет година, 
у згради у улици Балканска 4 у Београду.

Пословне просторије Универзитет је до сада уступао на 
коришћење:

– Савезу студената Београда;
– АКУД «Бранко Крсмановић»;
– Универзитетском спортском савезу;
– Здравствено потпорном удружењу студената.
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Већина поменутих организација своју делатност обавља у овом 
простору од 1947. године.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-814/3-09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 
и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
30.06.2009. године, донео је следећу 

О  Д  Л  У  К  У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски 
центар “Београд”:

1. Проф. др Бранко Медојевић, проректор Универзитета у 
Београду

2. др Саша Вељковић, доцент Економског факултета 
3. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијско и 

материјално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-673/2-09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 
и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
30.06.2009. године, донео је следећу 

О  Д  Л  У  К  У

ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 
у Скупштину АКУД-а “Шпанац’’:

1. Проф. др Небојша Ралевић, дакан Пољопривредног 
факултета

2. Проф. др Ранко Недељковић, Саобраћајни факултет
3. Проф. др Срећко Николић, Технолошко-металуршки 

факултет
4. Јордан живановић, саветник у кабинету председника 

Републике Србије
5. Ружица Станојевић, сарадник у Сектору за финансијско и 

материјално пословање Стручне службе Универзитета у Београду
6. Драгана Вујачић, Установа Студентски центар ‘’Београд’’
7. Драгован Бата Лукић, директор Изградње и инвестиција 

објеката РТС-а.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-853/2/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 
и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
30.06.2009. године, донео је следећу 

О  Д  Л  У  К  У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора  
Универзитетске библиотеке из реда професора Универзитета, због 
истека мандата:

1. др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког 
факултета 

2. др Душко Витас, ванредни професор Математичког 
факултета.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске 
библиотеке из реда професора Универзитета:

1. др Зоран Јовановић, редовни професор Електротехничког 
факултета 

2. др Душко Витас, ванредни професор Математичког 
факултета.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-984/2/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 154. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), 
Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања дана 06. 
априла 2009. године, а на предлог Сената Универзитета од 15. априла 
2009. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 30. јуна 2009. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О изменама и ДОпУнама статУта 

Универзитета У БеОграДУ 

Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду (‘‘Гласник Универзитета 

у Београду’’, број 131/06, 140/08 и 143/08), у члану 11. став 1. тачка  
1. иза речи: “безбедности,’’ додају се речи: “Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију,’’, а иза речи: “политичких наука’’ 
додају се речи: “Факултет спорта и физичког васпитања,’’. У тачки 
2. после речи: “медицине’’ брише се запета и речи: “Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, Факултет спорта и физичког 
васпитања’’.

Члан 2.
У члану 67. став 3. иза речи “области’’ додаје се зарез и речи: 

“а изузетно из научне области у случајевима када у Републици нема 
наставника у одговарајућем звању из уже научне области’’.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

“Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-847/3-09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 13. став 9. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08)  
и) и предлога Сената Универзитета од 15.04.2009. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 30. јуна 2009. године, донео је

О Д Л У К У

ИНСТИТУТ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАжИВАЊА 
из Београда ПРИМА СЕ у састав Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Институт за мултидисциплинарна истраживања из Београда 
и Биолошки факултет, са којим Институт има закључен  споразум о  
сарадњи, поднели су дана 11.02.2009. године Сенату Универзитета 
образложени захтев за пријем овог института у састав Универзитета 
у Београду.

Сходно члану 13. став 6. Статута Универзитета у Београду, захтев 
Института за мултидисциплинарна истраживања, са приложеном 
документацијом, стављен је дана 25.02.2009. године на увид јавности 
преко интернет странице Универзитета и о томе су обавештени  декани 
факултета и директори научних института у саставу Универзитета.

У року од 15 дана од дана стављања захтева на увид јавности, 
Сенату Универзитета није поднета ниједна примедба на наведени 
захтев.

Разматрајући захтев Института, увидом у приложену 
документацију, утврђено је следеће:

Институт за мултидисциплинарна истраживања обавља научно- 
истраживачку делатност, уписан је у Регистар научноистраживачких 
организација у складу са Законом о научноистраживачкој делатности 
и испуњава све услове из члана 13. Статута Универзитета:

- има програм научноистраживачког рада;
- резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју 

науке, односно доприноси општем фонду знања;
- обавља трансфер знања и технологија;
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- има у радном односу са пуним радним временом 42 истраживача  
компетентних за област науке којом се институт бави, од којих 29 
у научним или наставним звањима и 13 у истраживачком звању 
истраживач-сарадник;

- има програм развоја научноистраживачког подмлатка;
- има одговарајући простор, опрему и друга средства за 

остваривање програма од општег интереса; 
- има научно-информативну документацију.

Институт се бави научним областима и дисциплинама из којих 
се изводе студијски програми на Универзитету у Београду (наука о 
материјалима, биофизика, конверзија енергије, управљање животном 
средином), Факултету за физичку хемију (конверзија енергије), 
Технолошко-металуршком факултету (конверзија енергије и наука о 
материјалима), Биолошком факултету (биофизика, природни ресурси 
и животна средина), Шумарском факултету (уговор о научно-
образовној и пословно-техничкој сарадњи и здружена лабораторија за 
хемијску анализу земљишта и биљног материјала), Пољопривредном 
факултету (заједнички научноистраживачки пројекат), располаже 
адекватним простором, опремом и кадром потребним да би био 
научно-наставна база Универзитета. Видови те сарадње огледају се 
у извођењу наставе на докторским студијама из поменутих научних 
области, менторству за магистарске тезе и докторске дисертације, као 
и у учешћу у раду комисија за оцену и одбрану магистарских теза и 
докторских дисертација.

Одлуком Управног одбора Института од 11.11.2008. године 
Институт је прихватио све обавезе утврђене Статутом Универзитета 
у Београду.

На основу наведеног, оцењено је да Институт за 
мултидисциплинарна истраживања испуњава све услове предвиђене 
Статутом Универзитета за пријем у састав Универзитета у Београду.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-2361/8-08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 34. ст. 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08 и143/08), 
Савет Универзитета у Београду, на  седници одржаној 30.06.2009.
године, доноси

О Д Л У К У 
О расписивањУ изБОра за јеДнОг прОреКтОра  

Универзитета У БеОграДУ 
за шКОЛсКУ 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. гОДинУ

i - покретање поступка избора проректора

Члан 1.
Расписују се избори за једног проректора Универзитета у 

Београду за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину. 

Члан 2.
Образује се Комисија за спровођење избора 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.

ii - евидентирање кандидата

Члан 3.
Утврђују се рокови за обављање изборних радњи у поступку 

избора проректора, и то: 
Изборно веће факултета, у чијем саставу су сви наставници, 

евидентира највише по једног кандидата за проректора.
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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 18. септембра 2009. године 
(петак).

Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за прорек-
торa по азбучном реду презимена.

iii - гласање за избор проректора

Члан 4.
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, Листу кандидата за проректоре 
и целокупан изборни материјал Савету и ректору 22. септембра 2009. 
године (уторак). 

Члан 5.
Ректор предлаже Савету кандидате за проректора из реда редовних 

професора са листе евидентираних кандидата које су предложили 
факултети, водећи рачуна о заступљености групација факултета.

Члан 6.
Седница Савета на којој ће се обавити избор проректора одржаће 

се 29. септембра 2009. године (уторак).

iV - завршне одредбе

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Београд, 30. јун 2009. године; Број: 612-1305/1/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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