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На основу чл. 3. Пословника Савета Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду, број 134/07 и 150/09), Савет
Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници одржаној
08.12.2009. године, донео је
ОДЛУКУ
Верификују се мандати следећих чланова Савета Универзитета у
Београду из реда представника Универзитета, за мандатни период од
три године и из реда представника студената, за мандатни период од
годину дана:
I
Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвенохуманистичких наука (5):
1. др Бранко Медојевић, редовни професор Економског
факултета
2. др Сима Аврамовић, редовни професор Правног факултета
3. др Драгана Дулић, редовни професор Факултета безбедности
4. др Милан Вукомановић, ванредни професор Филозофског
факултета
5. др Дарко Танасковић, редовни професор Филолошког
факултета
II
Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских
наука (4):
6. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета
7. др Илеана Урсу Магду, редовни професор Стоматолошког
факултета
8. др Милијан Јовановић, редовни професор Факултета
ветеринарске медицине
9. др Гордана Вулета, редовни професор Фармацеутског
факултета
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III
Чланови Савета које је изабрало Веће групације природноматематичких наука (4):
10. др Жарко Мијајловић, редовни професор Математичког
факултета
11. др Вера Дондур, редовни професор Факултета за физичку
хемију
12. др Зоран Радовић, редовни професор Физичког факултета
13. др Живослав Тешић, редовни професор Хемијског
факултета
IV
Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничкотехнолошких наука (7):
14. др Душанка Ђорђевић, редовни професор Архитектонског
факултета
15. др Душан Најдановић, редовни професор Грађевинског
факултета
16. др Милан Тадић, редовни професор Електротехничког
факултета
17. др Божидар Росић, редовни професор Машинског факултета
18. др Владета Чолић, редовни професор Саобраћајног
факултета
19. др Слободан Шербановић, редовни професор Технолошкометалуршког факултета
20. др Маја Леви-Јакшић, редовни професор Факултета
организационих наука
V
Члан Савета које је изабрало Веће института (1):
21. др Ђорђе Шијачки, научни саветник Института за физику
Представници студената (5):
22. Младен Стаменковић, студент Математичког факултета
23. Бранка Петровић, студент Рударско-геолошког факултета
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24. Милица Филајдић, студент Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију
25. Владислава Кадија, студент Факултета политичких наука
26. Младен Опачић, студент Факултета спорта и физичког
васпитања
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број: 612-2365/1-09)
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 38. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/09 и 150/09)
и члана 5. Пословника Савета Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду, број: 134/07 и 150/09), Савет Универзитета
у Београду, на првој, конститутивној седници одржаној 08.12.2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
БИРА СЕ др Сима Аврамовић, редовни професор Правног
факултета, за председника Савета Универзитета у Београду, на период
од три године.
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број: 612-2366/1-09)
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 18. став 1. тачка 6. и става 2. Статута Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр.131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), и предлога Сената Универзитета од 14.10.2009.
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
децембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Канцеларија за стране студенте
Универзитета у Београду и одређује делокруг као и друга питања
везана за њен рад.
Канцеларија из става 1. овог члана се оснива као унутрашња
организациона јединица Универзитета у Београду, без својства правног
лица.
На оснивање, организацију и рад Канцеларије примењују се
општа акта Универзитета у Београду.
Члан 2.
Назив Канцеларије из члана 1. ове одлуке је: “Канцеларија за стране студенте Универзитета у Београду” (у даљем тексту: Канцеларија).
Назив Канцеларије на енглеском језику је: “University of Belgrade – Office for Foreigh Students“.
Седиште Канцеларије је у Београду, Студентски трг 1.
Члан 3.
Канцеларија обавља промотивне, саветодавне и административно-техничке послове везане за студирање страних студената на
Универзитету у Београду и факултетима Универзитета, а нарочито
следеће послове:
– промоција студијских програма и дистрибуција одговарајућег
материјала у те сврхе (постери, информатори, брошуре и други
штампани и електронски материјал, и сл.);
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– учешће на презентацији и дистрибуцији промотивног
материјала на скуповима о образовању;
– активна сарадња са факултетима који уписују стране студенте
и њихово праћење током студија;
– пружање административне подршке страним студентима
приликом уписа и током студија;
– пружање подршке страним студентима пред надлежним
органима у поступку за добијање докумената потребних за студирање
и боравак у Србији (око нострификације приликом уписа на студије,
односно признавања стечених ЕСПБ бодова за наставак студија;
боравишна виза, осигурање, смештај и др.);
– вођење евиденције о страним студентима и
– друге послове везане за студирање страних студената.
Члан 4.
Средства за рад обезбеђују се из школарина и услуга које се пружају страним студентима у складу са oдлуком Савета Универзитета.
Члан 5.
Лице овлашћено за координацију послова до конституисања
Канцеларије је проф. др Зоран Стефановић.
Унутрашња организација Канцеларије, ближе надлежности као
и начин рада и руковођења, уређује се правилником који доноси Сенат
Универзитета.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број: 612-2361/1-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Фондације за решавање
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду,
број 451/2 од 12.06.1995. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 08.12. 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута Фондације
за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета
у Београду, донету на седници Управног одбора Фондације од 24.
септембра 2009. године.
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број:612-2363/1-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 I
150/09), а на предлог Сената, број 150-9/I-452/5-12.2-09 од 21. октобра
2009. године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 08.
децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ „Европска и међународна политика
и управљање кризом“, ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за дипломске академске студије из
мултидисциплинарне области – „Европска и међународна политика
и управљање кризом“, износи 100.000,00 (словима: сто хиљада)
динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 1.500 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
– за ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
– трошкове за послове организације и реализације студија
– унапређење материјалне основе рада .
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број: 612-2364/1-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, 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
Медицинског факултета број: 317/3 од 08.07.2009.године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, број:02-20/109-2 од 02.
октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Даница Грујичић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиолoгијом (неурохирургија).
Образложење
Медицински факултет је дана 03. фебруара 2009. године, на web
страници Нациoналне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија
са анестезиолoгијом (неурохирургија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.маја 2009. године
преко web странице и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 08. јула 2009.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Даница Грујичић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 11. септембра 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Даница Грујичић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Медицинског факултет 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-3.4)
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
Факултета ветеринарске медицине број: 01-107 од 29.6.2009. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број:02-20/102 -2
од 02. октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Гвоздић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Патолошка физиологија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 18. марта 2009. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Патолошка физиологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. маја 2009. године
преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. јуна 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драган Гвоздић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 15. јула 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Драган Гвоздић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултетa ветеринарске медицине 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-3.3)
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
Стоматолошког факултета, број 718/2 од 16.4.2009. године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/74-2 од 02.
октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Љиљана Тихачек Шојић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за
ужу научну област Стоматолошка протетика.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 16. јануара 2009. године, у
«Службеном гласнику РС», 3/09, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Стоматолошка протетика,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. марта 2009. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 14. априла 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љиљана Тихачек Шојић изабере у звање
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 30. aприла 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Љиљана Тихачек Шојић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 153, 26. јануар 2010.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа
Факултета ветеринарске медицине број: 01-108 од 29.06.2009. године,
и мишљења Већа научних области природних наука, број: 02-61222/22-I/1 од 05. октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Нинослав Ј. Ђелић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Биологија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 11. марта 2009. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Биологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. маја 2009. године
преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. јуна 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Нинослав Ј. Ђелић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 03. јула 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Нинослав Ј. Ђелић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултетa ветеринарске медицине 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.7)
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
Факултета политичких наука број: 2094/1 од 10.07.2009. године, и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 02612-21/158-09 од 27. октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Иво Висковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу научну
област Међународне студије.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 02. децембра 2008. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Међународне студије,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. јуна 2009. године
преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 10. јула 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Иво Висковић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет политичких наука је дана 14. септембра 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 20. октобра 2009.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 27. октобра 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Иво Висковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултетa политичких наука 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.8)
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
Медицинског факултета број: 937/3 од 10.7.2009.године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/110-2 од 02.
октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Јагода Јорга у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хигијена и медицинска екологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 24. марта 2009. године, на web
страници Нациoналне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хигијена и
медицинска екологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. јуна 2009. године
преко web странице и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 01. априла 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Јагода Јорга изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 11. септембра 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Јагода
Јорга може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Медицинског факултет 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.5)
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
Филолошког факултета, број: 1482/2 од 08.07.2009. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 05-61218/281/09 од 03.11.2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Михајло Пантић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Српска књижевност.
Образложење
Филолошки факултет је дана 25. марта 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Српска књижевност, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. маја 2009. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. јуна 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Михајло Пантић изабере у звање редовног
професора.
Филолошки факултет је дана 13. јула 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 27. октобра 2009.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 03. новембра 2009. године дало је мишљење
да се проф. др Михајло Пантић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Филолошког факултетa 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.11)
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
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 30/124 од
16.07.2009. године, и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 05-612-18/330/09 од 03.11.2009. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. новембра 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Надежда Крстић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Неуропсихологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
08. јула 2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Неуропсихологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. 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 14. априла 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Надежда Крстић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 28.
септембра 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 27. октобра 2009.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 03. новембра 2009. године дало је мишљење
да се проф. др Надежда Крстић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.12)
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
Пољопривредног факултета, број: 420/3-3/1 од 02.07.2009. године, и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 02612-21/162-09 од 27. октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Наталија Богданов у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Економика пољопривреде.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 08. априла 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Економика пољопривреде, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. маја 2009. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. јула 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Наталија Богданов изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 06. јула 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 20. октобра 2009.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 27. октобра 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Наталија Богданов може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Пољопривредног факултетa 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-3.10)
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
Факултета политичких наука број: 637/1 од 25.02.2009. године, и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 02612-21/156-09 од 27. октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Сњежана Миливојевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука,
за ужу научну област Комуникологија и информатика.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 14. октобра 2008. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног
или ванредног професора, за ужу научну област Комуникологија и
информатика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. децембра 2008.
године преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Сњежана Миливојевић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 14. априла 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 20. октобра 2009.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 27. октобра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Сњежана Миливојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултетa политичких наука 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, 25. новембар 2009. године; Број:150-9/III-3.9)
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
Медицинског факултета број: 995/3 од 10.7.2009. године и мишљења
Већа научних области медицинских наука, број:02-20/111-2 од 02.
октобра 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Татјана Симић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Медицинска и клиничка биохемија.
Образложење
Медицински факултет је дана 24. марта 2009. године, на web
страници Нациoналне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Медицинска
и клиничка биохемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. јуна 2009. године
преко web странице и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 01. априла 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Татјана Симић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 11. септембра 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 17. септембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. септембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Татјана Симић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Медицинског факултет 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09),
и члана 11. став 4. Правилника о упису студената на студије првог
степена Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 25. новембра 2009. године донео, је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената у прву годину студијских
програма основних академских и основних струковних студија за
школску 2009/2010. годину, који је саставни део ове одлуке.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41.тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду” бр.131/06, бр.140/08, бр.143/08 и
бр.150/09), Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 25.
11. 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о предлагању Универзитета у Новом Саду за
доделу Светосавске награде
I
Универзитет у Београду предлаже Универзитет у Новом Саду за
доделу Светосавске награде за посебне резултате и допринос развоју
образовања и васпитања у Републици Србији у 2009. години.
II
За спровођење ове одлуке стараће се Ректор Универзитета.
Образложење
Министарство просвете Републике Србије објавило је 15.
новембра 2009. године у листу «Политика» јавни позив за доделу
Светосавске награде за посебне резултате и допринос развоју
образовања у Републици Србији у 2009. години.
Уважавајући околност да Универзитет у Београду представља
најстарију високошколску институцију у држави, alma mater свих
осталих државних универзитета у Србији и универзитета у Црној Гори,
Македонији и Босни и Херцеговини, као и чињеницу да Универзитет у
Новом Саду 2010. године, када се додељује Светосавска награда, слави
јубилеј – 50 година од оснивања, Универзитет у Београду предлаже
Универзитет у Новом Саду за доделу ове награде за посебне резултате
и допринос у развоју високог образовања али и као подстицај за даљи
рад и развој Универзитета и јачању његове улоге у друштву.
Универзитет у Новом Саду, од свог оснивања се постепено
развијао да би данас, са 14 факултета, 2 истраживачко развојна
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института и другим високошколским јединицама у свом саставу,
2 наменски изграђена објекта за смештај око 150 младих наставнонаучних радника, са јединственим Кампусом, са преко 46.000 студената
на свим нивоима студија, са преко 4000 запослених, са студијским
програмима у свим научним, односно уметничким областима, што
свакако говори о сталном повећању броја студената, студијских
програма и наставног особља, уз интензивно јачање међународне
сарадње и учешћа у многим пројектима у области високог образовања,
је дао значајан допринос развоју високог образовања у Републици
Србији.
Универзитет у Новом Саду је дао и значајан допринос реформи
високог образовања и његовог укључивања у Јединствени Европски
простор високог образовања, уз сталну подршку и вођство свог
руководства чијим редовним сменама мандата није прекидан
континуитет са претходним реформама и резултатима, већ су само
настављали где су претходни стали.
Универзитет у Новом Саду је посебно искористио могућност
коју је пружао Закон о изменама и допунама Закона о Универзитету
од 2002. године, када је у свој нови Статут уградио све оно што Закон
није забрањивао а доприноси реформи високог образовања и јачању
институционалне аутономије и развоју, што је свакако утицало на
академске слободе, науку, академски развој студената, квалификације
будућих истраживача али и друштва у целини.
Предлагање Универзитета у Новом Саду за доделу ове значајне
награде било би признање за њихов рад и допринос развоју и реформи
високог образовања али и подстрек за даљи рад.
На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 26. новембар 2009. године; Број: 150-9/III)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 150/292.6 од 03. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ измена студијског програма докторских студија
„Геодезија“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 11. новембра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измене студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 5. новембра 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 3. децембра 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 150/292.5 од 03. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ допуна студијског програма докторских студија
„Грађевинарство“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 12. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуне студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 8. октобра 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 3. децембра 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-8.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа мултидисциплинарних студија број 612-452/I-2216
/3-09 од 22. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Менаџмент пословних перформанси“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер – мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет организационих наука је 3. децембра 2009. године
доставио предлог за измену носиоца студијског програма дипломских
академских студија „Менаџмент пословних перформанси“, које је
на предлог Наставно-научног већа Факултета од 8. јула 2009. године
размотрило Веће групације техничко-технолошких наука 10. јула 2009.
године и усвојио Сенат на седници од 15. јула 2009. године.
Веће за мултидисциплинарне студије је на седници од 22.
децембра 2009. године размотрило наведену иницијативу 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-9.1.1)
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, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа мултидисциплинарних студија број 612-452/I-2216
/3-09 од 22. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Предузетнички менаџмент“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер – мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет организационих наука је 3. децембра 2009. године
доставио предлог за измену носиоца студијског програма дипломских
академских студија „Предузетнички менаџмент“, које је на предлог
Наставно-научног већа Факултета од 8. јула 2009. године размотрило
Веће групације техничко-технолошких наука 10. јула 2009. године и
усвојио Сенат на седници од 15. јула 2009. године.
Веће за мултидисциплинарне студије је на седници од 22.
децембра 2009. године размотрило наведену иницијативу 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-9.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 150/292.7 од 03. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ измена студијског програма дипломских
академских студија „Геодезија“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 11. новембра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измене студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 5. новембра 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 3. децембра 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-8.4)
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, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 150/292.3 од 03. децембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Заштита животне средине у пољопривреди“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер
заштите животне средине – мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Пољопривредни факултет је дана 3. новембра 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 28. октобра 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 3. децембра 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, 23. децембар 2009. године; Број: 150/9-IV-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 37. и члана 154. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној
23. децембра 2009. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О измени и допуни Правилника о давању
сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој
високошколској установи
Члан 1.
У Правилнику о давању сагласности за рад наставника и
сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи
(„Гласник Универзитета у Београду“ број 132/06 ) у члану 2. став
1. после затворене заграде бришу се „зарез и речи: укључујући и
ангажман у комисијама за оцену подобности теме и оцену и одбрану
магистарских теза и докторских дисертација и у комисијама за избор
у звања наставника и сарадника“.
Члан 2.
У члану 7. став 2. на крају текста брише се тачка и ставља зарез
и додају речи: „изузев на докторским студијама“.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Гласнику Универзитета у Београду.
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. Правилника о давању сагласности
за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој
високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ број
132/06), Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 23.
децембра 2009. године донео је
ОДЛУКУ
О утврђивању Листе конкурентских
високошколских установа
Члан 1.
Утврђује се Листа конкурентских високошколских установа
коју чине:
I Универзитети и факултети у њиховом саставу, и то:
1. „МЕГАТРЕНД“ универзитет, Београд
2. Универзитет „СИНГИДУНУМ“, Београд
3. Универзитет „УНИОН“, Београд
4. ЕВРОПСКИ Универзитет, Београд
5. Интернационални Универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар
6. Универзитет „Браћа Карић“, Београд
7. Универзитет „ЕДУКОНС“, Сремска Каменица
8. Привредна академија, Нови Сад
II Високе школе, и то:
1. Факултет за менаџмент, Нови Сад
2. Факултет информационих технологија, Београд
3. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
4. Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад
5. Стоматолошки факултет, Панчево
6. Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад
7. Академија лепих уметности- Факултет сценских и примењених
уметности, Београд
8. Висока пословна школа струковних студија, Чачак
9. Висока школа струковних студија за пословно индустријски
менаџмент, Крушевац
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10 .Висока здравствено-санитарна школа струковних студија
„ВИСАН“, Београд
11. Висока школа за менаџмент и бизнис-струковне студије, Зајечар
12. Висока пословна школа „Мегатренд“ струковних студија, Београд
13. Висока струковна школа за предузетништво, Београд
14. Висока струковна школа за пропаганду и односе са јавношћу,
Београд
15. Висока школа струковних студија за менаџмент у саобраћају,
Ниш
16. Висока школа струковних студија за информационе технологије,
Београд
17. Висока школа струковних студија за пројектни менаџмент,
Београд
18. Висока школа струковних студија за рачуноводство и берзанско
пословање, Београд
19. Висока школа за кошарку „Борисав Станковић“ струковне студије,
Београд
20. Висока школа за спорт струковних студија, Београд
21. Висока школа струковних студија Академија Фудбала, Београд
Члан 2.
Овом одлуком престаје да важи Листа конкурентских
високошколских установа за факултете Универзитета у Београду коју
је утврдило Веће Универзитета у Београду на седници од 13.09.2006.
године.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“
а примењиваће се од дана доношења.
(Београд, 23. децембар 2010. године; Број: 150-9/IV-6.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 153, 26. јануар 2010.

45

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07- аутентично тумачење),
члана 129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), 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 Саобраћајног факултета, број 304/2 од 11.
новембра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маркос Папагеоргио, професор Техничког
универзитета Крита, Грчка у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Образложење:
Саобраћајни факултет је доставио образложени предлог да се др
Маркос Папагеоргио, професор Техничког универзитета Крита, Грчка,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао да проф. др Маркос Папагеоргио испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку
као што је наведено у изреци.
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09) и члана
6. ст. 1. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“,
број 132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. децембра 2009. године донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању броја кандидата којима може
бити додељено звање професор емеритус
У текућој 2010. години може се доделити звање професор
емеритус за 4 кандидата, пензионисана професора Универзитета у
Београду и то по једном са сваке од четири Групације факултета.
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9 /IV-10)
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, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број 612452/I-2216/5-09 од 22. децембра 2009. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДИПЛОМСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
1. Проф. др Мирјана Дракулић, Факултет организационих наука,
координатор
2. Проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, Факултет организационих
наука
3. Проф. др Јелица Протић, Електротехнички факултет
4. Проф. др Ђурица Грга, Стоматолошки факултет
5. Проф. др Мирјана Глигоријевић, Економски факултет
6. Проф. др Аљоша Јовановић, Математички факултет
7. доц. др Добросав Миловановић, Правни факултет
8. доц. др Ивана Петровић, Филозофски факултет
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-9.3)
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, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број 612452/I-2216/4-09 од 22. децембра 2009. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДИПЛОМСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ
1. Проф. др Мирјана Дракулић, Факултет организационих наука,
координатор
2. Проф. др Драгана Бечејски Вујаклија, Факултет организационих
наука
3. Проф. др Јелица Протић, Електротехнички факултет
4. Проф. др Ђурица Грга, Стоматолошки факултет
5. Проф. др Мирјана Глигоријевић, Економски факултет
6. Проф. др Аљоша Јовановић, Математички факултет
7. доц. др Добросав Миловановић, Правни факултет
8. доц. др Ивана Петровић, Филозофски факултет
9. проф. др Драгана Дулић, Факултет безбедности
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-9.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије, број 612452/I-1647/3-09, од 22. децембра 2009. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Социо-економскe и биолошкe карактеристике привредног риболова
на Дунаву“ кандидата мр MAРИЈЕ СМЕДЕРЕВАЦ-ЛАЛИЋ, дипл.
биологa заш. жив. средине.
2. За менторе се именују:
1. доц. др Александар Хегедиш, Биолошки факултет, Универзитет
у Београду; виши научни сарадник, Институт за мултидисциплинарна
истраживања, Београд
2. др Слободан Регнер, научни саветник, Институт за
мултидисциплинарна истраживања, Београд
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-9.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије, број 612452/I-2674/5-07, од 22. децембра 2009. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 23. децембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Значај границе варијабилности при квантитативној ЕЕГ анализи у
процени стања код пацијената након прележаног цереброваскуларног
инсулта“ кандидата мр БИЉАНЕ СТОЈАНОВИЋ, спец. неурологије и
спец.физикалне медицине и рехабилитације.
2. За менторе се именују:
1. Проф. др Жарко Мартиновић, Медицински факултет,
Универзитет у Београду, (неурофизиологија, епилептологија)
2. Проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет,
Београд (биомедицинско инжењерство)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 23. децембар 2009. године; Број: 150-9/IV-9.4)
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
Филозофског факултета, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Младен Лазић, ред. проф. Филозофског
факултета, чланства у Већу научних области друштвено-хуманистичких наука.
2. Именујe се др Александар Молнар, ред. проф. Филозофског
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких наука траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 27. новембар 2009. године; Број: 1369/2 -09)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
политичких наука, доносим
OДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се: др Илија Вујачић, ред. проф. Факултета
политичких наука, чланства у Већу научних области правноекономских наука.
2. Именује се: др Мирослав Хаџић, ред. проф. Факултета
политичких наука, за члана Већа научних области правно-економских
наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 7. децембар 2009. година; Број: 1369/69-12)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Географског факултета број 1632/1 од 3.12.2009. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
Именује се др Мирко Грчић, редовни професор Географског
факултета, за члана Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука уместо разрешеног члана проф. др Борислава Стојкова, редовног
професора Географског факултета.
II
Мандат чланова Већа научних области
урбанистичких наука траје до 31. маја 2010. године.

грађевинско-

(Београд, 8. децембар 2009. године; Број: 1369/VI-2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

