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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, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 25. новембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Архитектонског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Архитектонског факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 17.06.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Архитектонски факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 17.06.2009. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
12.11.2009. 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 25.11.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 612-2404/4-07)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 25. новембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Биолошког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 28.09.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Oбразложење
Биолошки факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 28.09.2009. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
12.11.2009. 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 25.11.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 612-1635/3-09)
	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, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 25. новембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Физичког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Физичког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 19.03.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Физички факултет у Београду доставио је Универзитету у Београду
одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 19.03.2009. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
12.11.2009. 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 25.11.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 612-2504/4-08)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 25. новембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Саобраћајног факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Саобраћајног факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 19.10.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Саобраћајни факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 19.10.2009. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
12.11.2009. 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 25.11.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 612-1927/3-09)
	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, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 25. новембра 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на одлуке о допунама
Статута Технолошко-металуршког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке о допунама Статута
Технолошко-металуршког факултета у Београду које је донео Савет
Факултета на седницама одржаним 26.12.2008. године и 23.04.2009.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет у Београду доставио је
Универзитету у Београду одлуке о допунама Статута Факултета, које
је донео Савет Факултета на седницама одржаним 26.12.2008. године
и 23.04.2009. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41.
став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
12.11.2009. године, разматрао је одлуке Факултета о допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености одлука са
Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.11.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25. новембар 2009. године; Број: 612-1520/3-09)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 30/24 од
16.07.2009. године, и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 05-612-18/321-1/08 од 03.11.2009. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25. новембра 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
ДА СЕ проф. др Бранка Ешкировић НЕ ИЗАБЕРЕ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Тифлологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 27.
јануара 2009. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Тифлологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. маја 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 30. јуна 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бранка Ешкировић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 16.
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 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 Бранка Ешкировић не може изабрати у звање редовног
професора, јер у периоду од последњег избора, нема објављену
монографију, већ само поједина поглавља у оквиру монографије.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25. новембра
2009. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат не 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-3.13)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 333 од 28.07.2009. године,
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 05-612-18/74/09 од 03.11.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
ДА СЕ проф. др Надица Јовановић Симић НЕ ИЗАБЕРЕ у
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет
за специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Поремећај комуникације.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 01.
јануара 2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Поремећај комуникације, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06. марта 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 08. јула 2008. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Надица Јовановић Симић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
10.02.2009. 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 14. априла 2009.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 21. априла 2009. године донело је закључак
да се достави комплетна документација о току избора (недостаје
први реферат, који су потписали чланови комисије Изборног већа). С
обзиром да је у поступку избора начињен низ пропуста и да Факултет
до 03.11.2009. године још увек није доставио тражени реферат, а
истовремено је истекао и рок за достављање допуне материјала, Веће
је одлучило на бази расположиве документације да се проф. др Надица
Симић Јовановић не 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 не 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-3.14)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Пољопривередног факултета, број 369/1-1.2 од
30. октобра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Младен Тодоровић, професор Међународног
агрономског института, Валензано, Бари, Италија у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
О б р а з л о ж е њ е:
Пољопривередни факултет је доставио образложени предлог
да се др Младен Тодоровић, професор Међународног агрономског
института, Валензано, Бари, Италија, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Младен Тодоровић 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-5.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07), а на предлог Факултета организационих наука, број 3/113 од
04. новембра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 25. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Обрадовић, директор Центра за информационе
науке и технологију на Тemple University, Филаделфија у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Образложење:
Факултет организационих наука је доставио образложени
предлог да се др Зоран Обрадовић, директор Центра за информационе
науке и технологију на Тemple University, Филаделфија, изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Зоран Обрадовић 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, 25. новембар 2009. године; Број: 150-9/III-5.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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 29.01.2009. године, и
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 02612-21/32/09 од 19.05.2009. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Радојка Малетић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Статистика.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 28. октобра 2008. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Статистика, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2. децембра 2008.
године преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. јануара 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Радојка Малетић изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 20. 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 12. маја 2009.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 19. маја 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Радојка Малетић не може изабрати у звање редовног професора, јер
од избора у звање ванредног професора ниједан од објављених радова
није публикован у часопису из области Статистика. У извештају
Комисије за избор посебно се апострофирају радови који су објављени
у часописима са SSCI листе. Реч је о часописима који припадају
областима Пољопривреда и Медицина.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултетa и није уважио
наводе из Мишљења Већа научних области правно-економских наука,
те оценио 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Рударско-геолошког факултета, број: С3-19/6 од 22.10.2009. године,
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011-61225/192/09 са седнице од 20.11.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Иван Матић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Хидрогеоекологија.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 30. септембра 2008. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Хидрогеоекологија, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. септембра 2008.
године преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Иван Матић изабере у звање редовног
професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 26. октобра 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 13. новембра
2009. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 20. новембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Иван
Матић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Eлектротехничког факултета, број: 1484/4 од 05.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011-61225/186/09 са седнице од 20.11.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Жељко Ђуровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Eлектротехнички факултет, за ужу
научну област Аутоматика.
Образложење
Eлектротехнички факултет је дана 08. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Аутоматика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. септембра 2009.
године преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. септембра 2009. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Ђуровић изабере у
звање редовног професора.
Eлектротехнички факултет је дана 06. октобра 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 13. новембра
2009. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 20. новембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Жељко
Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Eлектротехничког 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.3)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

20

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Технолошко-металуршког факултета, број: 1710/1 од 04.11.2009.
године, и мишљења Већа научних области природних наука, број:
02 број: 612-22/24-I/1 са седнице од 26.11.2009. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Катарина Б. Јеремић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки
факултет, за ужу научну област Физичка хемија макромолекула.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет је дана 22. aприла 2009.
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Физичка хемија макромолекула, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. јуна 2009. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. октобра 2009.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Катарина Б. Јеремић изабере у звање
редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 09. новембра 2009.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. новембра
2009. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 26. новембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Катарина Б. Јеремић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.4)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 85/5 од 25.09.2009. године, и мишљења
Већа научних области природно-математичких наука, број: 02-61223/17/09 са седнице од 07.12.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Петар Аџић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну област
Нуклеарна физика.
Образложење
Физички факултет је дана 27. јануара 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Нуклеарна физика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02. априла 2009. године
преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 20. маја 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Петар Аџић изабере у звање редовног
професора.
Физички факултет је дана 01. октобра 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 30. новембра
2009. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 07. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф.
др Петар Аџић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Физичког 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.5)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Aрхитектонског факултета, број: 01-1457/2-1.1 од 06.07.2009. године,
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука, број: 03-612-19/66/09 са седнице од 15.12.2009. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владан Ђокић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Aрхитектонски факултет, за ужу научну,
односно уметничку област Урбанизам и просторно планирање.
Образложење
Aрхитектонски факултет је дана 27. маја 2009. године, у листу
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Урбанизам и просторно планирање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. јуна 2009. године
преко web странице Факултета и листа „Политика”.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 06. јула 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Владан Ђокић изабере у звање редовног
професора.
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Aрхитектонски факултет је дана 16. 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 08. децембра
2009. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 15. децембра 2009. године дало је мишљење
да се др Владан Ђокић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Aрхитектонског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.6)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Aрхитектонског факултета, број: 01-2304/2-2.1 од 07.10.2009. године,
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука, број: 03-612-19/86/09 са седнице од 15.12.2009. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ мр Драган Јеленковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Aрхитектонски факултет, за ужу научну,
односно уметничку област Ликовне уметности.
Образложење
Aрхитектонски факултет је дана 27. маја 2009. године, у листу
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Ликовне уметности, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. септембра 2009.
године преко web странице Факултета и листа „Политика”.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат мр Драган Јеленковић изабере у звање
редовног професора.
Aрхитектонски факултет је дана 10. новембра 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 08. децембра
2009. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 15. децембра 2009. године дало је мишљење да
се мр Драган Јеленковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Aрхитектонског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.7)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Фармацеутског факултета, број: 2046/2 од 27.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/175
-2 од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Мира Зечевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Аналитика лекова.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 01. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Аналитика лекова, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. септембра 2009.
године преко web странице и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Мира Зечевић изабере у звање редовног
професора.
Фармацеутски факултет је дана 30. октобра 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 17. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Мира
Зечевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.8)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Фармацеутског факултета, број: 2047/2 од 27.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/177-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Силвана Петровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Фармакогнозија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 01. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Фармакогнозија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. септембра 2009.
године преко web странице и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Силвана Петровић изабере у звање редовног
професора.
Фармацеутски факултет је дана 30. октобра 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 17. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Силвана Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.9)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Фармацеутског факултета, број: 2045/2 од 27.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/177-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Виолета Допсај у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Медицинска биохемија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 01. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Медицинска биохемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. септембра 2009.
године преко web странице и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Виолета Допсај изабере у звање редовног
професора.
Фармацеутски факултет је дана 30. октобра 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 17. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Виолета Допсај може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.10)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 226/6 од 31.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/184-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Маријана Вучинић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Заштита животиња.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 17. јуна 2009. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Заштита животиња, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. септембра 2009.
године у листу «Политика».
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Маријана Вучинић изабере у звање
редовног професора.

Година XLVIII, број 154, 26. фебруар 2010.

35

Факултет ветеринарске медицине је дана 10. новембра 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. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Маријана Вучинић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара
2010. године разматрао је захтев Факултета 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.11)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 2004/3 од 30.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/188-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Зоран Вукашиновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом.
Образложење
Медицински факултет је дана 30. јуна 2009. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. септембра 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 28. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зоран Вукашиновић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12. новембра 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. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Зоран
Вукашиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Медицинског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.12)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 2068/3 од 28.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/189-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драгана Шобић Шарановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Нуклеарна медицина.
Образложење
Медицински факултет је дана 30. јуна 2009. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Нуклеарна
медицина, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. септембра 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 28. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгана Шобић Шарановић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12. новембра 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. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Драгана
Шобић Шарановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Медицинског 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.13)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 1739/2 од 14.10.2009. године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-20/214-2
од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Татјана Тодоровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну
област Биохемија.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 28. априла 2009. године, у
„Службеном гласнику РС” 29/09, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Биохемија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. јуна 2009. године
преко огласне табле у наставно-научним организационим јединицама
Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 06. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Татјана Тодоровић изабере у звање редовног
професора.
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Стоматолошки факултет је дана 16. октобра 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. децембра
2009. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др Татјана
Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.14)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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: 30/185 од
30.10.2009. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 02-24/37-2 од 24.12.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ДА СЕ проф. др Милутин Ненадовић НЕ ИЗАБЕРЕ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Неурологија и психијатрија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 17.
марта 2009. године, у листу „Политика”, објавио конкурс за избор у
звање доцента, ванредног или редовног професора, за ужу научну
област Неурологија и психијатрија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. маја 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 30. јуна 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Милутин Ненадовић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 01.
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. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Милутин Ненадовић не може изабрати у звање редовног професора,
јер кандидат нема научне радове од значаја за развој науке у ужој
научној области објављене у међународним часописима још од 1993.
године, а три рада која су прихваћена за објављивање су у часописима
који нису рангирани на SCI листи.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара
2010. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат не испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 120. Статута
Универзитета у Београду и услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду па је донета
одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у звање
редовног професора може поднети приговор Сенату Универзитета, у
року од 15 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/V-2.15)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 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, 143/08 и 150/09), 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
Eлектротехничког факултета, број: 1847/4 од 18.11.2009. године, и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011-61225/213/09 са седнице од 25.12.2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Предраг Маринковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Eлектротехнички факултет,
за ужу научну област Нуклеарна техника.
Образложење
Eлектротехнички факултет је дана 08. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Нуклеарна техника, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. септембра 2009.
године преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 13. октобра 2009. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Предраг Маринковић изабере у звање
редовног професора.
Eлектротехнички факултет је дана 20. новембра 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 18. децембра
2009. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25. децембра 2009. године дало је мишљење да се проф. др
Предраг Маринковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. јануара 2010.
године разматрао је захтев Eлектротехничког 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, 19. јануар 2010. године; Број:150-58/V-2.16)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

46

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 39. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09) и члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања
звања професор емеритус („Гласник Универзитета у Београду”, број
132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Радоју
Чоловићу, редовном професору Унивезитета у Београду – Медицински
факултет, у пензији, у саставу:
A. проф. др ПЕТАР ЂУКИЋ, Медицински факултет
Б. проф. др ЖИВАН МАКСИМОВИЋ, Медицински факултет
В. проф. др ЗОРАН КРИВОКАПИЋ, Медицински факултет
2. Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Радоју Чоловићу,
редовном професору Медицинског факултета у пензији.
3. Стручна комисија ће припремити реферат у року од 30 дана од
дана именовања.
(Београд, 19. jaнуар 2010. године; Број: 150-58/V-3.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 39. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09) и члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања
звања професор емеритус („Гласник Универзитета у Београду”, број
132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Николи М. Ристићу, редовном професору Унивезитета у Београду –
Пољопривредни факултет, у пензији, у саставу:
А) проф. др ЖИВОСЛАВ ТЕШИЋ, Хемијски факултет
Б) др МИЛАН ДАБОВИЋ, научни саветник, ИХТМ
В) проф. др ДРАГИЦА ЗОРИЋ, Пољопривредни факултет
2. Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Николи М.
Ристићу, редовном професору Пољопривредног факултета у пензији.
3. Стручна комисија ће припремити реферат у року од 30 дана од
дана именовања.
(Београд, 19. jaнуар 2010. године; Број: 150-58/V-3.2)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа
Учитељског факултета број 16/36 од 19. новембра 2009. године, Сенат
Универзитета, на седници од 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ГОРДАНИ СТОЈАНОВИЋ, редовном професору
Учитељског факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011.
и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. године.
Образложење
Наставно-научно веће Учитељског факултета на седници
одржаној 18. новембра 2009. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Гордани Стојановић, за две школске године, односно до 30. септембра
2012. 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/4.1)
	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, 97/08 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157. тачка 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа Учитељског
факултета број 16/37 од 19. новембра 2009. године, Сенат Универзитета,
на седници од 19. јануара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СТАНОЈУ ИВАНОВИЋУ, редовном професору
Учитељског факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011.
и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. године.
Образложење
Наставно-научно веће Учитељског факултета на седници
одржаној 18. новембра 2009. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Станоју Ивановићу, за две школске године, односно до 30. септембра
2012. 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, 19. јануар 2010. године; Број: 150-58/4.2)
	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 150/29-15/2 од 10. jула 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 03. фебруара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија „Информациони системи и менаџмент”.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – организационе
науке.
Образложење
Факултет организационих наука је дана 19. маја 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седницама одржаним 28. новембра 2007.
године, 19. новембра 2008. године, 10. децембра 2008. године и 21.
јануара 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. јула 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1.

Година XLVIII, број 154, 26. фебруар 2010.

51

одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 03. фебруар 2010. године; Број: 150-58/VI-8.1)
	ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 39. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09) и члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања
звања професор емеритус („Гласник Универзитета у Београду”, број
132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
03. фебруара 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Мирољубу Аџићу, редовном професору Унивезитета у Београду –
Maшински факултет, у пензији, у саставу:
А) академик Владан Ђорђевић, професор Машинског факултета
у пензији
Б) проф. др Александар Седмак, Машински факултет
В) проф. др Бранислав Јојић, Машински факултет
Г) проф. др Шћепан Миљанић, Факултет за физичку хемију
Д) академик Зоран Ђурић, ИХТМ
2. Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Мирољубу Аџићу,
редовном професору Maшинског факултета у пензији.
3. Стручна комисија ће припремити реферат у року од 30 дана од
дана именовања.
(Београд, 03. фебруар 2010. године; Број: 150-58/VI-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
Грађевинског факултета број 752/1 од 29.12.2009. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
1. Разрешава се др Александар Цветановић, редовни професор
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области грађевинскоурбанистичких наука, због пензионисања.
2. Именује се др Мирјана Томичић-Торлаковић, редовни професор
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
II
Мандат чланова Већа научних области
урбанистичких наука траје до 31. маја 2010. године.

грађевинско-

(Београд, 18. јануар 2010. године; Број: 62/VI-4)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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
Грађевинског факултета број 752 од 29.12.2009. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се:
– др Мирјана Томичић-Торлаковић, ред. проф. Грађевинског
факултета, чланства у Већу научних области техничких наука.
2. Именује се:
– др Никола Клем, ред. проф. Грађевинског факултета, за члана
Већа научних области техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до
31. маја 2010. године.
(Београд, 18. јануар 2010. године; Број: 62/V-5)
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
Грађевинског факултета број 752/1 од 29.12.2009. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Вељко Георгијевић, редовни професор
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области природноматематичких наука, због пензионисања.
2. Мандат чланова Већа научних области природно-математичких
наука траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 18. јануар 2010. године; Број: 62/ IV-1)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научној области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Јадранка Јовић, редовни професор
Саобраћајногфакултета, за председника Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Мила Павловић, редовни професор Географског
факултета, за заменика председника Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
(Београд, 3. фебруар 2010. године; Број: 257/2-VI-1)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Научног већа Биолошког
факултета број 15/31 од 22.1.2010. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Милош Калезић, редовни професор Биолошког
факултета, чланства у Већу научних области природних наука.
2. Именује се др Весна Коко, ред. проф. Биолошког факултета за
члана Већа научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до
31. маја 2010. године.
(Београд, 5. фебруар 2010. године; Број: 612-274/2/VII-4)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
	Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 44. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације техничко-технолошких наука Универзитета у
Београду, на седници одржаној 22. октобра 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Душан Старчевић, редовни професор Факултета
организационих наука за председника Већа групације техничкотехнолошких наука.
II
Бира се др Бранимир Станић, редовни професор Саобраћајног
факултета за заменика председника Већа групације техничкотехнолошких наука.
(Београд, 22. октобар 2009. године; Број: 150/29-1.1)
	ПРОРЕКТОР
	Проф. др Марко Иветић, с.р.
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На основу чл. 44. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације медицинских наука Универзитета у Београду,
на седници одржаној 23. октобра 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Новица Милићевић, редовни професор Медицинског
факултета за председника Већа групације медицинских наука.
II
Бира се др Љиљана Јанковић, редовни професор Стоматолошког
факултета за заменика председника Већа групације медицинских
наука.
(Београд, 23. октобар 2009. године; Број: 612-27-1.1)
	ПРОРЕКТОР
	Проф. др Неда Бокан, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу чл. 44. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета
у Београду, на седници одржаној 22. октобра 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Божидар Церовић, редовни професор Економског
факултета за председника Већа групације друштвено-хуманистичких
наука.
II
Бира се др Миле Савић, редовни професор Учитељског факултета
за заменика председника Већа групације друштвено-хуманистичких
наука.
(Београд, 22. октобар 2009. године; Број: 612-26-1.1)
	ПРОРЕКТОР
	Проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, с.р.
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На основу чл. 44. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације природно-математичких наука Универзитета у
Београду, на седници одржаној 24. новембра 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Александар Липковски, редовни професор
Математичког факултета за председника Већа групације природноматематичких наука.
II
Бира се др Драгица Живковић, редовни професор Географског
факултета за заменика председника Већа групације природноматематичких наука.
(Београд, 24. новембар 2009. године; Број: 612-27-1.1)
	ПРОРЕКТОР
	Проф. др Неда Бокан, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета
у Београду, на седници одржаној 29. oктобра 2009. године, на предлог
наставно-научних већа факултета, донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешавају се следећи представници Већа групације друштвенохуманистичких наука у Савету Универзитета због истека мандата:
1. Аврамовић, др Сима, ред. проф. Правног факултета
2. Биговић, др Радован, ванр. проф.Православног богословског
факултета
3. Лазовић, др Живан, ред. проф. Филозофског факултета
4. Миловановић, др Милић, ред. проф. Економског факултета
5. Чупић, др Чедомир, ред. проф. Факултета политичких наука.
II
Именују се следећи представници Већа групације друштвенохуманистичких наука у Савету Универзитета:
1. Аврамовић, др Сима, ред. проф. Правног факултета
2. Вукомановић, др Милан, ванр. проф. Филозофског факултета
3. Дулић, др Драгана, ред. проф. Факултета безбедности
4. Медојевић, др Бранко, ред. проф. Економског факултета
5. Taнасковић, др Дарко, ред. проф. Филолошког факултета
III
Maндат члана Савета траје три године.
(Београд, 29. октобар 2009. године; Број: 612/26-II-3)
	ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ
	Проф. др Божидар Церовић, с.р.
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На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације природно-математичких наука Универзитета у
Београду, на седници одржаној 24. новембра 2009. године, на предлог
наставно-научних већа факултета, донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешавају се следећи представници Већа групације природноматематичких наука у Савету Универзитета због истека мандата:
1. др Љиљана Гавриловић, ред. проф. Географског факултета
2. др Љиљана Колар-Анић, ред. проф. Факултета за физичку
хемију
3. др Александар Срећковић, ред. проф. Физичког факултета
4. др Бранка Стевановић, ред. проф. Биолошког факултета
II
Именују се следећи представници Већа групације природноматематичких наука у Савету Универзитета:
1. Дондур, др Вера, ред. проф. Факултета за физичку хемију
2. Мијајловић, др Жарко, ред. проф. Математичког факултета
3. Радовић, др Зоран, ред. проф. Физичког факултета
4. Тешић, др Живослав, ред. проф. Хемијског факултета
III
Maндат члана Савета траје три године.
(Београд, 24. новембар 2009. године; Број: 612/27-I/2)
	ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ
	Проф. др Александар Липковски, с.р.
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На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације техничко-технолошких наука Универзитета у
Београду, на седници одржаној 22. октобра 2009. године, на предлог
наставно-научних већа факултета, донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешавају се следећи представници Већа групације техничкотехнолошких наука у Савету Универзитета због истека мандата:
1. др Војо Анђус, ред. проф. Грађевинског факултета
2. др Слободан Вукосавић, ред. проф. Електротехничког
факултета
3. др Душанка Ђорђевић, ред. проф. Архитектонског факултета
4. др Маја Леви-Јакшић, ред. проф. Факултета организационих
наука
5. др Божидар Росић, ред. проф. Машинског факултета
6. др Војин Тошић, ред. проф. Саобраћајног факултета
7. др Слободан Шербановић, ред. проф. Технолошко-металуршког
факултета
II
Именују се следећи представници Већа групације техничкотехнолошких наука у Савету Универзитета:
1. др Душанка Ђорђевић, ред. проф. Архитектонског факултета
2. др Маја Леви-Јакшић, ред. проф. Факултета организационих
наука
3. др Душан Најдановић, ред. проф. Грађевинског факултета
4. др Божидар Росић, ред. проф. Машинског факултета
5. др Милан Тадић, ред. проф. Електротехничког факултета
6. др Владета Чолић, ред. проф. Саобраћајног факултета
7. др Слободан Шербановић, ред. проф. Технолошко-металуршког
факултета
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III
Maндат члана Савета траје три године
(Београд, 24. октобар 2009. године; Број: 150/29-2)
	ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ
	Проф. др Душан Старчевић, с.р.
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На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће групације медицинских наука Универзитета у Београду,
на седници одржаној 23. октобра 2009. године, на предлог наставнонаучних већа факултета, донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешавају се следећи представници Већа групације
медицинских наука у Савету Универзитета због истека мандата:
1. др Оливера Бунчић, ред. проф. Факултета ветеринарске
медицине
2. др Војко Ђукић, ред. проф. Медицинског факултета
3. др Весна Матовић, ред. проф. Фармацеутског факултета
4. др Илеана Урсу-Магду, ред. проф. Стоматолошког факултета
II
Именују се следећи представници Већа групације медицинских
наука у Савету Универзитета:
1. др Гордана Вулета, ред. проф. Фармацеутског факултета
2. др Војко Ђукић, ред. проф. Медицинског факултета
3. др Милијан Јовановић, ред. проф. Факултета ветеринарске
медицине
4. др Илеана Урсу-Магду, ред. проф. Стоматолошког факултета
III
Maндат члана Савета траје три године.
(Београд, 24. октобар 2009. године; Број: 150/27-1.2)
	ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ
	Проф. др Новица Милићевић, с.р.
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На основу чл. 48. ст. 4. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће институтâ Универзитета у Београду, на седници одржаној
26. октобра 2009. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Милан Дабовић, научни саветник Института за хемију,
технологију и металургију за председника Већа институтâ.
II
Бира се др Бранка Васиљевић, научни саветник Института
за молекуларну генетику и генетичко инжењерство за заменика
председника Већа институтâ.
(Београд, 26. 10. 2009. године; Број: 612-2215-1.1)
	ПРОРЕКТОР
	Проф. др Марко Иветић, с.р.
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На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), Веће института Универзитета у Београду, на седници
одржаној 26. октобра 2009. године, на предлог научних већа
института, донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешава се следећи представник Већа института у Савету
Универзитета због истека мандата:
др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику
II
Именује се следећи представник Већа института у Савету
Универзитета:
др Ђорђе Шијачки, научни саветник, Институт за физику
III
Maндат члана Савета траје три године.
(Београд, 27. октобар 2009. године; Број: 612-2215-1.2)
	ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ИНСТИТУТА
Др Милан Дабовић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. тачка 11. Правилника о обезбеђењу
квалитета Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”
број 135/07), Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета
у Београду на седници одржаној 1.02.2010. године, донео је
ПОСЛОВНИК ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Члан 1.
Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Одбора
за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Одбор), као и друга питања од значаја за рад Одбора.
Члан 2.
Одбор је стално стручно и саветодавно тело Сената и Ректора
образован Статутом Универзитета за област обезбеђења и унапређења
квалитета високог образовања.
Састав и надлежност Одбора је утврђен Статутом Универзитета,
а ближе надлежности Правилником о обезбеђењу квалитета.
Члан 3.
Ради обављања послова из своје надлежности Одбор образује
радне групе у чијем саставу су представници наставног, ненаставног
особља и студената.
Одлуком о образовању радне групе из става 1. овог члана утврђује
се њен састав, број чланова и начин њиховог избора, задатак и начин
рада.
За свој рад радна група је одговорна Одбору.
Члан 4.
Одбор планира и припрема активности везане за праћење и
контролу квалитета високог образовања на Универзитету и факултетима
Универзитета, према годишњем плану рада.
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Годишњи план рада се доноси на почетку школске године и
доставља се факултетима, ради упознавања.
О реализацији годишњег плана рада стара се Одбор.
Члан 5.
Председник Одбора је проректор за наставу Универзитета.
Председник Одбора сазива седнице Одбора, председава
седницама и обавља друге послове из надлежности Одбора.
Члан 6.
Одбор обавља послове из своје надлежности на седницама.
Позив за седницу садржи: датум, место и време одржавања
седнице и предлог дневног реда.
Уз позив за седницу доставља се записник са претходне седнице
и одговарајући материјал.
Позив за седницу Одбора и одговарајући материјал доставља се
члановима Одбора путем e-mail-а, пет дана пре њеног одржавања.
Изузетно,седница се може заказати и у року краћем од рока из
става 4. овог члана.
Члан 7.
Председник Одбора отвара седницу и предлаже дневни ред
седнице.
По утврђивању дневног реда приступа се усвајању записника
са претходне седнице, након чега се разматрају питања по тачкама
усвојеног дневног реда и доносе одговарајуће одлуке.
Члан 8.
Одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова
Одбора.
У случају поделе гласова, одлучује глас председника Одбора.
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Члан 9.
Одбор доноси следећа акта:
– пословник
– одлуке
Одбор може о појединим питањима из своје надлежности
доносити мишљења и препоруке.
Акти из става 1. овог члана објављују се у Гласнику Универзитета
у Београду, а мишљења и препоруке на интернет страници
Универзитета.
Члан 10.
Стручне, административно-техничке и информатичке послове
за потребе Одбора и његових радних тела обавља Стручна служба
Универзитета.
Одбор има секретара кога именује Ректор из реда запослених у
Стручној служби.
Члан 11.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у Гласнику Универзитета у Београду.
(Београд, 02. фебруар 2010. године; Број: 612-256/1-10)
	ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
	Проф. др Неда Бокан, с.р.

