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На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду («Гласник
Универзитета у Београду», број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а
на предлог Одбора за финансије, Савет Универзитета, на седници
одржаној дана 06.07.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗНОСУ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се износ накнаде за услуге које
Универзитет у Београду пружа у оквиру својих активности.
Члан 2.
Обавеза плаћања износа накнаде настаје пре пружања услуге од
стране Универзитета.
Члан 3.
1.Накнаде за издавање диплома и додатка дипломе износе:
1.1. основних студија 5.000
1.2. мастер, специјалистичких и магистарских студија 5.000
1.3. докторских студија са промоцијом 20.000
1.4. докторских студија са промоцијом по старом 14.000
2. Накнаде за признавање страних високошколских исправа
ради запошљавања износе:
2.1. диплома основних студија 24.000
2.2. диплома мастер, магистарских и специјалистичких
студија36.000
2.3. диплома докторских студија 54.000
3.Накнаде за признавање страних високошколских исправа ради
наставка образовања
3.1. стране високошколске исправе 10.000
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4.Накнаде за услуге у оквиру студија које организује Универзитет
4.1. Издавање дупликата индекса 2.000
4.2. Решење о признатим испитима (по испиту) 1.200
4.3. Промена изборног предмета 3.000
4.4. Пријава испита за предмете које студент полаже више од три
пута 1.000
4.5. Накнадна пријава испита (из оправданих разлога) 1.000
4.6. Накнадни упис семестра (из оправданих разлога) 3.000
4.7. Издавање потврде о изједначавању стечених назива до
ступања на снагу ЗВО са статусом лица која буду стекла називе
по ЗВО 3.000
4.8. Издавање стандардних уверења о статусу студента
(за регулисање војске, пензије, соц. и здрав. осигурања) без
надокнаде
4.9. Издавање других нестандардних потврда и уверења 1.600
4.10.Уверење о положеним испитима које се издају студенту
који није уписан у текућу годину 1.500
4.11 Издавање потврде да је у току поступка промоције
доктора наука 2.000
4.12.Издавање потврде да је у току поступак признавање
страних високошколских исправа 3.000
4.13.Провера диплома Универзитета по захтеву иностране
институције (у доларима) 80
5.Остале накнаде (бруто)
5.1. Подношење захтева за откуп стана . 3.540
5.2. Издавање потврде о откупу стана . 2.360
5.3. Издавање преписа уговора о откупу стана 5.900
5.4. Коришћење свечане сале по започетом сату 20.000
5.5. Коришћење сала број 8 и 16 по започетом сату 7.000
Члан 4.
Наведени износ у члану 3. тачка 1.1. 1.2. и 1.3. странка је дужна
да уплати на рачун факултета и Универзитета и то: 1.500,00 динара на
рачун факултета и остатак на рачун Универзитета.
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Члан 5.
Наведене износе у члану 3. тачка 2. странка је дужна да уплати
на рачун факултета и Универзитета и то: 2/3 од укупног износа на
рачун факултета, а 1/3 на рачун Универзитета.
Члан 6.
За странце се висина накнада из члана 3. тачка 1.и 2.увећава за
100%.
Члан 7.
Факултети и институти у саставу Универзитета не плаћају
накнаду за коришћење сала.
Члан 8.
Одлука о висини накнада за трошкове поступка признавања
страних високошколских исправа, број 219/XV -5 oд 14.12.2005.
године, престаје да важи даном доношења ове одлуке.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 6. јул 2010. године; Број: 020-2574/5-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, 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 16.06.2010.
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 6.07.2010. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Члан 1.
Овом одлуком Универзитет у Београду оснива Центар за
обезбеђење квалитета (у даљем тексту Центар).
Центар за обезбеђење квалитета је унутрашња организациона
јединица Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
без својства правног лица који заједно са Одбором за обезбеђење и
унапређење квалитета чини јединствен институционални систем
обезбеђења квалитета високог образовања на Универзитету. Надлежност
Одбора регулисана је Статутом Универзитета у Београду.
На оснивање, организацију и рад Центра за обезбеђење квалитета
примењују се општа акта Универзитета.
Члан 2.
Назив Центра је: «Универзитет у Београду, Центар за обезбеђење
квалитета«.
Назив Центра на енглеском језику је: «University of Belgrade,
Quality Assurance Centre «.
Седиште Центра је у Београду, Студентски трг 1.
Члан 3.
Центар као део институционалног система обезбеђења квалитета
брине о целокупној унутрашњој контроли и спољашњој провери
квалитета Универзитета и факултета у саставу Универзитета и координира
активности спољашње провере квалитета и има задатак да стално прати
и контролише примену стандарда квалитета у складу са стандардима и
препорукама Националног савета за високо образовање.
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Члан 4.
Делатности Центра су:
- развијање поступака за спровођење јединственог система
обезбеђења и унапређења квалитета на Универзитету и факултета у
његовом саставу;
- израда нормативних и других аката из области обезбеђења
квалитета и праћење домаћих и међународних прописа ради
усклађивања аката Универзитета са међународно прихваћеним
документима у области високог образовања;
- саветодавна подршка органима Универзитета и факултета
у организацији и спровођењу самовредновања и припреме за
акредитацију;
- сарадња са домаћим и међународним институцијама, телима
и организацијама од значаја за област обезбеђења квалитета и за
примену и праћење Болоњског процеса;
- укључивање у домаће и међународне пројекте високог
образовања, ради размене искуства, мишљења и унапређења стручног
рада Центра;
- припрема анализа, извештаја и других материјала из
надлежности Центра;
- формирање и ажурирање базе података по областима обезбеђења
квалитета према Стандардима квалитета Националног савета за високо
образовање;
- прикупљање и обрада података од значаја за праћење, контролу,
обезбеђење и развој високог образовања у областима и мерама за
обезбеђење квалитета;
- обезбеђивање јавности података из делатности Центра;
- и други послови из области обезбеђења и контроле квалитета,
у складу са Законом о високом образовању и подзаконским актима и
општим актима Универзитета.
Члан 5.
Средства за рад Центра обезбеђује оснивач Универзитета
из буџета и Универзитет у складу са одлуком надлежног органа
Универзитета.
Центар једном годишње подноси Савету извештај о раду.
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Члан 6.
Лице овлашћено за координирање послова до почетка рада
Центра именује ректор.
Актом о унутрашњој организацији Универзитета биће
дефинисани послови Центра и услови за њихово обављање.
Ректор Универзитета ће у складу са актом о унутрашњој
организацији решењем распоредити на одговарајуће послове у Центру
лица која испуњавају дефинисане услове.
Члан 7.
Ближе надлежности, начин рада и руковођења Центром уређују
се правилником који доноси Сенат Универзитета.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана по објављивању у
“Гласнику Универзитета у Београду”
(Београд, 6. јул 2010. године; Број: 020-2574/4-10)
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
и 150/09), а на предлог Сената, број 150-58/X-9.1 од 16. јуна 2010.
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 6. јула
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ
ЗА ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
„МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ“
ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане
Републике Србије, који плаћају школарину за дипломске академске
студије из мултидисциплинарне области – „Менаџмент пословних
перформанси“, износи
120.000,00 (словима: сто двадесет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 2.500 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада 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, 6. јул 2010. године; Број: 020-2574/6-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
6.07.2010. године, донео је следећу
О Д Л У К У
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Душана Старчевића,
редовног професора Факултета организационих наука у Београду,
за представника Универзитета у Београду у Управном одбору
Информационо-комуникационе
установе
‘’Академска
мрежа
Републике Србије-АМРЕС’’.
(Београд, 6. јул 2010. године; Број: 020-2574/7-10)
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, 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 и
144/08), а на предлог Изборног већа Учитељскoг факултета, број:
8/39 од 25.11.2009.године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 05-612-18/397/09 са седнице
од 15.12.2009.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Биљана Требјешанин у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу
научну област Психологија.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Учитељски факултет је дана 05. маја 2009. године, у листу
«Службени гласник РС» бр.32/09, објавио конкурс за избор у
звање наставника, за ужу научну област Психологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. јула 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 18. новембра 2009.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Требјешанин изабере
у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 25.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 08. децембра
2009. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 15. децембра 2009. године дало је мишљење
да се проф. др Биљана Требјешанин може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Учитељског 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Факултета за физичку хемију, број: 29/2 од 14.01.2010.године, и
мишљења Већа научних области природних наука, број: 02-612-156/310 са седнице од 28.01.2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Боривој К. Аднађевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију,
за ужу научну област Физичка хемија – агрегатна стања.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет за физичку хемију је дана 02. децембра 2009. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Физичка хемија – агрегатна стања,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. децембра 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 14. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Боривој К. Аднађевић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 15.јануара 2010.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 21. јануара 2010.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 28. јануара 2010. године дало је мишљење да се проф. др Боривој
К. Аднађевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.

15

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 и 144/08), а на предлог Изборног већа Mашинског
факултета, број: 579/1 од 12.04.2010. године, и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 020-1212/3-2/10 са седнице од 16. априла
2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19. маја 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Александар М. Обрадовић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Mашински факултет, за ужу
научну област Механика.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Mашински факултет је дана 03.фебруара 2010. године, у листу
“Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Механика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04. марта 2010. године
преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 08. априла 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александар М. Обрадовић изабере у звање
редовног професора.
Mашински факултет је дана 12. априла 2010. 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 12. априла 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана
16. априла 2010. године дало је мишљење да се проф. др Александар
М. Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Mашинског 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.мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Биолошког факултета Универзитета
у Београду, број: 15/1-1 од 22.01.2010. године, и мишљења Већа
научних области природних наука, број: 02-612-156/17-10 са седнице
од 25.02.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Александра Б. Кораћ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Биологија ћелија и ткива.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Биолошки факултет је дана 30. септембра 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Биологија ћелија и ткива, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. октобра 2009. године
преко огласне табле и wеb стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александра Б. Кораћ изабере у звање
редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 12. фебруара 2010.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 18. фебруара
2010. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 25. фебруара 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Александра Б. Кораћ може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Биолошког 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног већа Учитељскoг факултета,
број: 8/1 од 18.01.2010. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 05-612-152/03-10 са седнице
од 23.03.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.
маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Аурел Божин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну област
Психологија.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Учитељски факултет је дана 05. маја 2009. године, у листу
«Службени гласник РС» бр.32/09, објавио конкурс за избор у
звање наставника, за ужу научну област Психологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. јула 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 16. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Аурел Божин изабере у звање редовног
професора.
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Учитељски факултет је дана 20.јануара 2010.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 16. марта 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23. марта 2010. године дало је мишљење да се
проф. др Аурел Божин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Учитељског 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета број: 2168/2 од 27.1.2010.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-020815/48 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Божо Трбојевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
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 Интерна
медицина, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. новембра 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 27. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Божо Трбојевић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 17. фебруара 2010.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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Божо
Трбојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Технолошко-металуршког факултета, број: 442/1 од 06.04.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 0201212/3-2/10 са седнице од 16. априла 2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бојана М. Обрадовић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки
факултет, за ужу научну област Хемијско инжењерство.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Технолошко-металуршки факултет је дана 04.новембра 2009.
године, у листу “Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. фебруара 2010.
године преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. марта 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бојана М. Обрадовић изабере у звање
редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 08. априла 2010.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09. априла 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 16. априла 2010. године дало је мишљење да се проф. др Бојана
М. Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/6 од 29.03.2010.
године, и мишљења Већа научних области природних наука, број: 0201429/3-10 од 29. априла 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бранимир Гргур у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за
ужу научну област Електрохемија.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Технолошко-металуршки факултет је дана 04.новембра 2009.
године, у листу “Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Електрохемија, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. фебруара 2010.
године преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. марта 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бранимир Гргур изабере у звање редовног
професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 08. априла 2010.
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 22. априла 2010.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 29. априла 2010. године дало је мишљење да се проф. др Бранимир
Гргур може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета број: 3229/2 од 27.1.2010.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-020815/44 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Вера Артико у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Нуклеарна медицина.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 20.октобра 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 25. децембра 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 27. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Вера Артико изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 17. фебруара 2010.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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Вера
Артико може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Факултета политичких наука, број: 11-417/1 од 25.02.2010.
године, и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 020-1224/11-10 од 20. априла 2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Добривоје Станојевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука,
за ужу научну област Медијске студије и новинарство.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет политичких наука је дана 25.новембра 2009. године,
у листу “Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Медијске студије и
новинарство, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. јануара 2010. године
преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. фебруара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Добривоје Станојевић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 16. марта 2010.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. априла 2010.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 20. априла 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Добривоје Станојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Факултета 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, 19. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.
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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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета број: 3380/2 од 27.1.2010.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-020815/47 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Радовановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 20. октобра 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 25. децембра 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 27. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драган Радовановић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 17. фебруара 2010.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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Драган
Радовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Филозофског факултета, број: 253/1 од 12.02.2010.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 05-612-669/01-10 са седнице од 23.03.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Лидија Мереник у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја ликовних уметности и архитектуре.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Филозофски факултет је дана 18. новембра 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. децембра 2009.
године преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 11. фебруара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Лидија Мереник изабере у звање редовног
професора.
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Филозофски факултет је дана 23. фебруара 2010.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 16. марта 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23. марта 2010. године дало је мишљење
да се проф. др Лидија Мереник може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Филозофског 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Филозофског факултета, број: 253/1 од 12.02.2010.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 05-612-674/01-10. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Милан Вукомановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за
ужу научну област Социологија.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Филозофски факултет је дана 23. децембра 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Социологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. јануара 2010. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 11.
фебруара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се
кандидат др Милан Вукомановић изабере у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 23. фебруара 2010.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 16. марта 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23. марта 2010. године дало је мишљење да
се проф. др Милан Вукомановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 2010.
године разматрао је захтев Филозофског 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Факултета ветеринарске медицине број: 01-372/1 од 30.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-020-815/44 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Мирослав Валчић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести животиња и
болести пчела и свилопреља.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Факултет ветеринарске медицине је дана 07.октобра 2009.
године, у листу “Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести
животиња и болести пчела и свилопреља, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. новембра 2009.
године преко листа „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. децембра 2009.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Валчић изабере у
звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 25. јануара 2010.
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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Мирослав
Валчић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета број: 3299/2 од 27.1.2010.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-020815/46 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Рада Јешић-Вукићевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 20. октобра 2009. године, преко
web странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна
медицина (гастроентерологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. децембра 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 27. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Рада Јешић-Вукићевић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 17. фебруара 2010.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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Рада
Јешић-Вукићевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 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 и 144/08), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета број: 1970/2 од 27.1.2010.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-020815/45 од 25. марта 2010.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Синиша Димковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
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 Интерна
медицина (кардиологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. новембра 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 27. јануара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Синиша Димковић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 17. фебруара 2010.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 18. марта 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 25. марта 2010. године дало је мишљење да се проф. др Синиша
Димковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19. маја 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. мај 2010. године; Број:150-58/IX-2.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41.
ст. 1. тач. 24. и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), чл. 24.
ст. 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08 и 150/09) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у
Београду’’, број 140/08 и 144/08), а поводом приговора кандидата др
Весне Драгутиновић и примедаба Медицинског факултета број: 02612-871/1-10 од 17.03.2010. године на одлуку Већа научних области
природних наука, број: 02-612/156-19 од 25.02.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 19.маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др Весне Драгутиновић и
поништава се одлука Већа научних области природних наука, број:
02-612/156-19 од 25.02.2010. године.
2. Бира се др Весна Драгутиновић у звање доцента на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Хемија у медицини.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Медицински факултет је дана 20.10.2009. године на web страни
Националне службе за запошљавање објавио конкурс за избор у звање
доцента, за ужу научну област Хемија у медицини, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.12.2009. године
преко web стране и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,

44

Гласник Универзитета у Београду

на седници одржаној дана 27.01.2010.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Драгутиновић изабере
у звање доцента.
Медицински факултет је дана 08.02.2010.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 22.02.2010.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 25.02.2010. године разматрало је захтев Медицинског факултета
и утврдило да кандидат испуњава минималне формалне услове
за избор у звање доцента прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чл. 120. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, али је притом оценило да су у овом случају
важнији суштински критеријуми, које по оцени Већа кандидат није
задовољио.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету
ради уручења кандидату дана 04.03.2010.годинe
На ову одлуку кандидат др Весна Драгутиновић благовремено је
изјавила приговор, а Медицински факултет је уз приговор кандидата
доставио и своје примедбе на одлуку Већа.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Веће научних области природних наука, на седници одржаној
25.03.2010. године, разматрало је приговор кандидата и примедбе
факултета и утврдило да је приговор неоснован јер у приговору нису
наведени нови елементи за преиначење одлуке.
Веће научних области је дана 31.03.2010. године доставило
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.05.2010. године,
разматрао је приговор кандидата и примедбе факултета и утврдио је да
је приговор основан и да кандидат испуњава услове прописане чл. 64.
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и 65. Закона о високом образовању, чланом 120. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 19. мај 2010. године; Број: 150–58/IX-3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 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
Факултета политичких наука број 02-891/2 од 27. априла 2010. године,
Сенат Универзитета, на седници од 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СРЕТЕНУ СОКИЋУ, редовном професору Факултета
политичких наука продужaва се радни однос за школску 2010/2011. и
2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. године.
О Б РА З Л О Ж Е Њ Е :
Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници
одржаној 22. априла 2010. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Сретену Сокићу, 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. мај 2010. године; Број: 150-58/IX-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
11. став 1. Правилника о упису студената на студије првог степена
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 19. маја
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. др ИВАН ДОЈЧИНОВИЋ, продекан Физичког факултета
3. др ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ, продекан Рударско-геолошког
факултета
4. проф. др ЖИКА БУЈУКЛИЋ, продекан Правног факултета
5. проф. др ГРГА ЂУРИЦА, продекан Стоматолошког
факултета
6. МИЛАН ПОПОВИЋ, студент проректор
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета
II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија
факултета, врши контролу њиховог рада, даје ближа упутства за
спровођење поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са
уписом за школску 2010/2011. години.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај
о упису на Универзитет.
(Београд, 19. мај 2010. године; Број: 150-58/IX-6)
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 612338/III-12.1-10 од 27. априла 2010. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. маја 2010.год, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДИПЛОМСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (60 ЕСПБ)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука
2. проф. др Дарко Надић, Факултет политичких наука
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. проф. др Радомир Милашиновић, Факултет безбедности
5. проф. др Зоран Килибарда, Факултет безбедности
(Београд, 19. мај 2010. године; Број:150-58/IX-9.3-10)
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 612338/III-12.2-10 од 27. априла 2010. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. маја 2010.год, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДИПЛОМСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (120 ЕСПБ)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука
2. проф. др Дарко Надић, Факултет политичких наука
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. проф. др Радомир Милашиновић, Факултет безбедности
5. проф. др Зоран Килибарда, Факултет безбедности
6.проф. др Зоран Стојановић, Правни факултет
(Београд, 19. мај 2010. године; Број:150-58/IX-9.4-10)
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 612338/III-2297/3/09, од 27. априла 2010. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Ефекти блокатора енергетског метаболизма код гљиве Phycomyces blakesleeanus“, кандидата МИЛАНА ЖИЖИЋА, дипл. физичара
(студије Биофизике).
2. За менторе се именују:
1. проф. др Горан Бачић, Факултет за физичку хемију,
(нуклеарна магнетна резонанца, електронска парамагнетна резонанца,
спектроскопија, биофизика)
2. доц. др Тијана Цветић, Биолошки факултет (физиологија
биљака, биофизика)
(Београд, 19. мај 2010. године; Број: 150-58/IX-9.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 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 за мултидисциплинарне
студије број 612-338/III-11.1-10 од 27. априла 2010. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских студија:
-Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани менаџер –
мастер (тероризам, организовани криминал и безбедност).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
На основу уговора о сарадњи са The Consorzio per l` Universita di
Pomezia – La Sapienza Campus Selva dei Pini i Centro Alti Studi per la lotta
al terrorismo e alla violenza politica (CEAS) потписаног 11.02.2010.год.,
бр.05-692-330-1-10, Универзитет у Београду покренуо је иницијативу
за доношење студијског програма дипломских академских студија –
Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ). Студијски
програм се, на основу уговора, реализује у сарадњи са Универзитетом
„La Sapienza”. У реализацији програма учествују: Факултет политичких
наука, Факултет безбедности, и Правни факултет.
(Београд, 19. мај 2010. године; Број: 150-58/ IX-9.1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 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 за мултидисциплинарне
студије број 612-338/III-11.2-10 од 27. априла 2010. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 19. маја 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских студија:
-Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани менаџер –
мастер (тероризам, организовани криминал и безбедност).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
На основу уговора о сарадњи са The Consorzio per l` Universita di
Pomezia – La Sapienza Campus Selva dei Pini i Centro Alti Studi per la lotta
al terrorismo e alla violenza politica (CEAS) потписаног 11.02.2010.год.,
бр.05-692-330-1-10, Универзитет у Београду покренуо је иницијативу
за доношење студијског програма дипломских академских студија –
Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 ЕСПБ). Студијски
програм се, на основу уговора, реализује у сарадњи са Универзитетом
„La Sapienza”. У реализацији програма учествују: Факултет политичких
наука, Факултет безбедности, и Правни факултет.
(Београд, 19. мај 2010. године; Број: 150-58/ IX-9.2-10)
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. (“Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког
факултета број 299/3 од 27. маја 2010. године, Сенат Универзитета, на
седници од 16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ДРАГОМИРУ КРПИЋУ, редовном професору Физичког
факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011.годину,
односно до 30. септембра 2011. године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној
26. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Драгомиру
Крпићу, за једну школску годину, односно до 30. септембра 2011.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-4.1)
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 Правног
факултета број 02-1086/3 од 21. маја 2010. године, Сенат Универзитета,
на седници од 16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ДАНИЛУ БАСТИ, редовном професору Правног
факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011. и 2011/2012.
годину, односно до 30. септембра 2012. године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
10. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Данилу Басти,
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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-4.2.)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 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 Правног
факултета број 02-1688/4 од 21. маја 2010. године, Сенат Универзитета,
на седници од 16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др РATKУ МАРКОВИЋУ, редовном професору Правног
факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011. и 2011/2012.
годину, односно до 30. септембра 2012. године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
10. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Рaтку
Марковићу, 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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-4.3)
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
Филолошког факултета број 1078/1 од 19. маја 2010. године, Сенат
Универзитета, на седници од 16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ДРАГАНУ СТОЈАНОВИЋУ, редовном професору
Филолошког факултета продужaва се радни однос за школску
2010/2011. и 2011/2012. годину, односно до 30. септембра 2012.
године.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници
одржаној 21. априла 2010. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Драгану Стојановићу, 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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-4.4)
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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 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 Maтематичког факултета, број 334/1 од 06. маја 2010. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јуна 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Ненадић, професор School of Computer Science, University of Manchester, Велика Британија у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Maтематички факултет је доставио образложени предлог да се
др Горан Ненадић, професор School of Computer Science, University of
Manchester, Велика Британија, изабере у звање гостујућег професора
на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да др Горан Ненадић 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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-5.1)
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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 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 Филолошког факултета, број 897/2 од 24. априла 2010. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јуна 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др ДАНИЈЕЛ КАСАНИ И КОМАС, професор
Универзитета Помпеу Фабра у Барселони, Шпанија у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Филолошки факултет је доставио образложени предлог да се
др Данијел Касани и Комас, професор Универзитета Помпеу Фабра
у Барселони, Шпанија, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да кандидат 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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 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 Филолошког факултета, број 897/1 од 28. априла 2010. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јуна 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др РОСА БИЗАРО, професор Универзитета у Порту,
Португалија у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог да се др
Роса Бизаро, професор Универзитета у Порту, Португалија, изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да кандидат 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, 16. јун 2010. године; Број: 150-58/X-5.3)
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 групације техничко-технолошких наука број 150/1504.6 од 03. јуна 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских - мастер студија Шумарства.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Шумарски факултет је дана 11. маја 2010. године поднео
Универзитету у Београду предлог за измену студијског програма из
става 1. ове одлуке, и то ангажовање проф. др Вјачеславе Матић за нови
изборни предмет „Биоинжењерски материјали у заштити земљишта и
вода“ и проф. др Зорана Никића за нови изборни предмет „Заштита и
еколошко коришћење вода фреатске издани“.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 3. јуна 2010. 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, 16. јун 2010. године; Број: 150–58/X-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 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 150/1504.7 од 03. јуна 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јуна 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија Шумарства.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Шумарски факултет је дана 11. маја 2010. године поднео
Универзитету у Београду предлог за измену студијског програма из
става 1. ове одлуке, и то ангажовање проф. др Мирјане ШијачићНиколић на предметима „Оплемењивање биљака и биотехнологија“
и „Шумарска генетика са оплемењивањем биљака“, доц. др Јелене
Томићевић на предмету „Управљање пределима“, проф. др Вјачеславе
Матић на предмету „Екоинжењерски материјали у заштити земљишних
и водних ресурса“ и проф. др Зорана Никића на предмету „Интеракција
земљишта и вода фреатске издани“, као и замене активности студената
докторских студија у трећем, четвртом и петом семестру.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници одржаној 3. јуна 2010. 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, 16. јун 2010. године; Број: 150–58/X-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању (
‘’Службени гласник РС ‘’бр.76/05, 100/07 – аутентично тумачење и
97/08) и члана 41. тачка 22. 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 16. јуна 2010. године,
донео је
ПРАВИЛНИК
О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак студентског
вредновања педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у
Београду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника
Универзитета (у даљем тексту: вредновање наставника и сарадника)
спроводи се у циљу редовног праћења и контроле квалитета наставног
процеса, као део опште политике у области обезбеђења квалитета
високог образовања на Универзитету.
Вредновање наставника и сарадника спроводи се и ради стицања
увида о ставу студената о педагошком раду наставника и сарадника
које се узима у обзир приликом избора у звање.
Члан 3.
Факултети у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет)
обавезно спроводе вредновање свих наставника и сарадника који
изводе наставу на његовим студијским програмима.
Oрганизовањe и спровођењe поступка вредновања наставника и
сарадника на факултету, спроводи Комисија за квалитет факултета.
Услове и средства за финансирање, организовање и спровођење
поступка вредновања наставника и сарадника, обезбеђује факултет.
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Члан 4.
Вредновање наставника и сарадника спроводи се путем анкете
на обрасцу који је саставни део овог правилника – Образац 1а и 1б.
Факултет може, у складу са својим актима, поред анкете из става
1. овог члана, да организује вредновање наставника и сарадника и на
додатном анкетном листу.
Анкета из става 1. овог члана, је упитник који поред општих
података о студенту, студијском програму и наставнику или сараднику,
садржи елементе релевантне за оцењивање педагошког рада наставника
и сарадника, а студент свој став изражава заокружaвањем оцене од 1
(најмања) до 5 (највећа).
На крају анкете, студент може у одговарајућем простору дати
свој коментар или неки предлог.
Факултет може, у складу са својим техничким могућностима, да
организује спровођење анкете електронским путем, под условом да се
обезбеди анонимност и само један приступ анкети.
Члан 5.
Анкета из члана 4. овог правилника, спроводи се сваке године, у
семестру у коме се окончава настава из датог предмета. Време и начин
спровођења анкете одређује факултет.
Студенти вреднују рад сваког наставника и срадника за сваки
предмет посебно. Вредновање наставника и срадника обављају само
студенти који су у текућој школској години уписали тај предмет.
Анкета је валидна ако је у анкетирању учествовало најмање 30%
од укупног броја студената који су уписали тај предмет.
Ако је у анкетирању учествовало мање од 30% од укупног броја
студената који су уписали тај предмет, анкета се понавља уколико за
то постоје могућности.
Члан 6.
Анкета је анонимна.
Факултет је дужан да информише студенте о предмету, циљу и
значају анкете и да упутства за попуњавање исте.
У случају да се анкета спроводи путем писаног упитника:
Факултет одређује лице које ће бити у просторији за време
спровођења анкете (у даљем тексту: анкетар).
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Наставник или сарадник није присутан у просторији за време
спровођења анкете.
По истеку времена датог за попуњавање анкете, анкетар
прикупља све анкетне листове и доставља их Комисији из члана 3.
овог правилника.
У случају да се анкета спроводи електронским путем, Факултет
је дужан да свим студентима обезбеди електронски приступ анкети и
тајност уноса података.
Члан 7.
У случају да се анкета спроводи путем писаног упитника:
Комисија факултета, заједно са анкетаром, сачињава записник
који обавезно садржи: број подељених анкетних листова, број
попуњених и број празних листова, као и друге релевантне податке
које је факултет прописао својим актима.
Подаци из попуњених анкетних листова се обрађују и уносе у
индивидуални статистички извештај на обрасцу који је саставни део
овог правилника - Образац 2а и 2б.
На крају извештаја из става 2. овог члана, даје се преглед укупне
просечне оцене наставника или сарадника чији је педагошки рад
вреднован од стране студената.
Оцена из става 3. овог члана изражава мишљење студената о
педагошком раду наставника или сарадника које се узима у обзир
за утврђивање оцене о резултатима педагошког рада наставника и
сарадника у поступку избора у звање.
У случају да се анкета спроводи електронским путем, Комисија
факултета сачињава записник који обавезно садржи број студента који
су попунили анкету, број студената који су одбили да попуне анкету и
укупан број студената на том предмету.
Члан 8.
Резултате добијене обрадом података и унете у извештај из члана
7. овог правилника, разматра надлежно тело или орган факултета који
је за то овлашћен актима факултета.
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Наставник и сарадник чији рад је вреднован добија само резултате
анкете који се односе на њега.
Декан факултета је дужан да обави разговор са наставником
или сарадником који је добио ниску оцену за свој рад, а после два
упозорења декана, уколико исти наставник или сарадник и даље
добија ниске оцене, наставно-научно веће факултета разматра његов
рад и предлаже одговарајуће мере.
Декан факултета се стара о спровођењу мера према наставнику
или сараднику, у складу са својим овлашћењима из Закона о високом
образовању и Статута факултета.
Члан 9.
Целокупну документацију о спроведеној анкети факултет
обезбеђује и чува на начин прописан општим актом факултета.
Ради остваривања надлежности Универзитета у области
обезбеђења квалитета, факултет, на захтев Универзитета, доставља
резултате спроведене анкете о вредновању наставника и сарадника.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ”Гласнику Универзитета у Београду”.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о студентском вредновању педагошког рада наставника (“Гласник
Универзитета у Београду” број 132/06).
(Београд, 10. септембар 2010. године; Број: 612–3395/1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1ɚ
Ⱥɧɤɟɬɚ ɨ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ........................ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ.
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ
Ⱦɚɬɭɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ

Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ⱥɧɤɟɬɚ ʁɟ ɚɧɨɧɢɦɧɚ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢɬɟ ɨɰɟɧɭ ɡɚ
ɫɜɚɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɨɞ 1 (ɧɚʁɦɚʃɚ) ɞɨ 5 ( ɧɚʁɜɟʄɚ) ɨɰɟɧɚ.
ɋɬɚɬɭɫ: 1. ɛɭʇɟɬɫɤɢ

2. ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ: 1. 6-6,50
2. 6,51-7,50
3. 7,51-8,50
4.8,51-9,50
5. 9,50-10
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɬɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ? 1. ɞɚ 2. ɧɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢɫɩɢɬ: 1. ɞɚ 2. ɇɟ Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚɥɢ ɧɚɫɬɚɜɭ? 1. ɞɚ
2. ɧɟ
Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɚɦ ʁɟ ɫɚɬɢ ɧɟɞɟʂɧɨ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ? _________________
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ:
ɚ) ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɢɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ
ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ.
Ɉɛɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

Ɉɰɟɧɟ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ
ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢ, ɩɨɯɜɚɥɟ, ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɩɪɟɞɥɨɡɢ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ ɚɧɤɟɬɟ):
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1ɛ

Ⱥɧɤɟɬɚ ɨ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ......................................ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ.
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
Ⱦɚɬɭɦ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ

Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ⱥɧɤɟɬɚ ʁɟ ɚɧɨɧɢɦɧɚ. Ɂɚɨɤɪɭɠɢɬɟ ɨɰɟɧɭ ɡɚ
ɫɜɚɤɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɫɤɚɥɢ ɨɞ 1 (ɧɚʁɦɚʃɚ) ɞɨ 5 ( ɧɚʁɜɟʄɚ) ɨɰɟɧɚ.
ɋɬɚɬɭɫ: 1. ɛɭʇɟɬɫɤɢ

2. ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ: 1. 6-6,50

2. 6,51-7,50

3. 7,51-8,50

4.8,51-9,50

5. 9,50-10

Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɫɬɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɩɢɫɚɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ? 1. ɞɚ 2. ɧɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɢɫɩɢɬ:

1. ɞɚ 2. ɇɟ Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚɨɥɢ ɧɚɫɬɚɜɭ?

1. ɞɚ

2. ɧɟ

Ʉɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɚɦ ʁɟ ɫɚɬɢ ɧɟɞɟʂɧɨ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ? _________________
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɜɟɠɛɟ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ
ȼɟɠɛɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ ɫɚɜɥɚɞɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɫɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

Ɉɰɟɧɟ
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ
ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

1

2

3

4

5

ɛɟɡ ɨɞɝɨɜɨɪɚ

Ʉɨɦɟɧɬɚɪɢ, ɩɨɯɜɚɥɟ, ɩɪɢɦɟɞɛɟ, ɩɪɟɞɥɨɡɢ (ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɭ ɫɬɪɚɧɭ ɚɧɤɟɬɟ):
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2ɚ
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɋɌȺɌɂɋɌɂɑɄɂ ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ȼɊȿȾɇɈȼȺȵɍ
ɉȿȾȺȽɈɒɄɈȽ ɊȺȾȺ ɇȺɋɌȺȼɇɂɄȺ ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌȺ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɢ ɲɢɮɪɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ
ɱɢʁɢ ɫɟ ɪɚɞ ɜɪɟɞɧɭʁɟ
Ȼɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɥɭɲɚʁɭ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɋ.Ȼ.
1.
2.
3.
4.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ
ɛ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɍɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɩɥɚɧɚ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɢɦɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ

5.

ɉɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ
ɥɚɤɲɟ ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

6.

Ɉɛɢɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

7.
8.
9.
10.

ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɦ ɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɞ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

11.

Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

12.

ɍɄɍɉɇȺ ɉɊɈɋȿɑɇȺ ɈɐȿɇȺ (ɩɪɨɫɟɤ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 11)

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.

69

Ɉɛɪɚɡɚɰ 2ɛ
ɂɇȾɂȼɂȾɍȺɅɇɂ ɋɌȺɌɂɋɌɂɑɄɂ ɂɁȼȿɒɌȺȳ Ɉ ȼɊȿȾɇɈȼȺȵɍ
ɉȿȾȺȽɈɒɄɈȽ ɊȺȾȺ ɋȺɊȺȾɇɂɄȺ ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌȺ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɋɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜ ɢ ɲɢɮɪɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɋɚɪɚɞɧɢɤ
ɱɢʁɢ ɫɟ ɪɚɞ ɜɪɟɞɧɭʁɟ
Ȼɪɨʁ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɭ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɥɭɲɚʁɭ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɭ
Ɋ.Ȼ.
1.
2.

Ɍɜɪɞʃɟ
Ⱦɚ ɥɢ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɚ) ɜɟɠɛɟ
ɜ) ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɭɦʂɢɜɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

3.

ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɪɢɬɢɱɤɨ
ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ

4.

ȼɟɠɛɟ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨɦɚɠɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɞɚ ɥɚɤɲɟ
ɫɚɜɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ

5.

ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɞɚʁɟ ɤɨɪɢɫɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ
ɪɚɞ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

6.
7.
8.

ɋɚɪɚɞɧɢɤ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɢ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɦ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ
ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɟɬɢɱɧɨɫɬ ɫɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɢ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɰɟɧɢ ɡɧɚʃɚ
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

9.

Ɉɩɲɬɢ ɭɬɢɫɚɤ

10.

ɍɄɍɉɇȺ ɉɊɈɋȿɑɇȺ ɈɐȿɇȺ (ɩɪɨɫɟɤ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 9)

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɨɰɟɧɚ
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На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), a у
складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09) а на
предлог факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 16. јуна 2010. године донео је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2010/2011.
годину
(1) УТВРЂУЈУ СЕ измене броја студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2010/2011.
годину.
(2) Табела у прилогу је саставни део Одлуке.
(Београд, 16. јун 2010. године; Број: 150–58/Х-6.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

140

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ

240
40

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɞɟɡɢʁɚ

410
400

ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ
ɢ ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɞɟɡɢʁɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Educate*
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ƚɟɨɞɟɡɢʁɚ ɢ
ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ

280

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɭɪɛɚɧɚ ɨɛɧɨɜɚ- ɝɪɚɞɨɜɢ ɭ
ɧɨɜɨɦ ɦɢɥɟɧɢʁɭɦɭ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
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20
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100
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ɋ
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60

340

400

240

240

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
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40

180

220
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140

Ȼ
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20
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ɋ

500
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250
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ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

10
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0

0

Ȼ
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ɋ
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ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

0

Ȼ

60

2

3
0

10
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15

15

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

10

13

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɝɪɭɩɚɰɢʁɚ – ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɫɭ ɤɜɨɬɟ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ (ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ) ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɭ ɤɨɥɨɧɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤ. ɫɬɭɞɢje

ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ - ɉɪɟɞɥɨɡɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɡɚ ɭɩɢɫɧe ɤɜɨɬe ɡɚ ɲɤoɥɫɤɭ 2010/2011. ɝɨɞɢɧɭ

ɍ

60
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20
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15
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Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɏɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢʁɚ
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60
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2

20
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6

5
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374

374

350

Ȼ

51

42

42

150

ɋ

186

416

416

500

ɍ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

10

0

Ȼ

21

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɮɬɟ ɢ ɝɚɫɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ -ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɪɚɞɭ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɥɨɝɢʁɚ

245

540

540

60

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ɋɭɞɚɪɫɤɨɝɟɨɥɨɲɤɢ

20

20

50

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

10

520

520

10

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɚɲɢɧɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɚɲɢɧɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

Ɇɚɲɢɧɫɤɢ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ
ɢ ɪɚɱɭɧɚɪɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɨɮɬɜɟɪɫɤɨɝ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

20

40

40

60

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

41

50

50

60

ɍ
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ɍ

7

25

110

10

120

300

107

35

265

150

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɏɟɦɢʁɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

350

Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦɟɬɚɥɭɪɲɤɢ

50
150

300

5

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɪɭɞɚɪɫɤɨ ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɝɟɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɯɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ

53

70

70

3

5

7

15

7

7

ɋ

25

25

Ȼ

10

ɋ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɬɟɯɧɢɤɚ

Ȼ

15

350

ɍ

160

220

220

8

15

22

45

32

32

32

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɏɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢʁɚ

50

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

30

300

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɥɨɝɢʁɚ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɧɚɮɬɟ ɢ ɝɚɫɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ -ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɨɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ
ɪɚɞɭ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

5
2

5
3

10

10

40

1

1

5

5

10

8

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

8

Ȼ

50

11

11

5

10

10

16

ɍ
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Ɍɟɯɧɢɱɤɢ-Ȼɨɪ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɪ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɪ

0
0
0
0

8
38
114

0

20

180

114

38

8

20

180

0
0
0
0

6
8
26

0

16

56

26

8

6

16

56

Ȼ

ɋ

ɍ

Ȼ

ɋ

ɍ

Ȼ

3

12

1

ɍ

1

ɋ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɏɟɦɢʁɚ

Ȼ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɬɟɤɫɬɢɥɧɨ ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

ɍ

1

ɋ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

Ȼ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

1

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

1

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

2

11

4

4

4

4

4

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

5

23

5

5

5

5

5

ɍ
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Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɪ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɋɭɞɚɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɪ

0
0
0
0

20
8
38
114

114

38

8

20

180

0
0
0
0

6
8
26

0

16

56

26

8

6

16

56

ɍ

Ȼ

ɋ

ɍ

Ȼ

3

1
0

ɋ

12

180

Ȼ

Ɍɟɯɧɢɱɤɢ-Ȼɨɪ

ɍ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɏɟɦɢʁɚ

ɋ

1

Ȼ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɬɟɤɫɬɢɥɧɨ ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

ɍ

1

ɋ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɬɚɥɭɪɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

Ȼ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

1

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

1

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

2

11

4

4

4

4

4

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

5

23

5

5

5

5

5

ɍ
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ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɨɮɬɜɟɪɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɞ ʁ ɢɧɠɟʃɟɪɫɤɢ ɢ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

23
90
136
23

32
23

50
24
12

18
12

23

110

460

ɋ

12

12

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ

80

200

Ȼ

60

80

0

330

260

670

ɋ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ

150

110

180

150

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɧɚ
ɞɚʂɢɧɭ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ

330

ɎɈɇ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ

340

Ȼ

35

50

35

160

140

35

35

170

660

ɍ

10

Ȼ

60

ɋ

70

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

0

Ȼ

105

ɋ

105

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ȼ

5

5

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɠɟʃɟɪɫɤɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

4

ɫɬɭɞɢʁɟ

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
Ɍɟɯɧɨɥɨɲɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

15

5

4

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

20

10

8

ɍ
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Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ȼɢʂɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɂɨɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɥɢɨɪɚɰɢʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧa
ɬɟɯɧɢɤa
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɝɪɨɟɤoɧɨɦɢʁa
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧa
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁa
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɪɚɬɚɪɫɬɜɨ ɢ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɮɢɬɨɦɟɞɢɰɢɧɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɂɨɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɧɚɭɤɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

100
25
20
20
35
80

75
35
35
85
160

280

ɋ

240

630

Ȼ

240

120

55

55

100

340

910

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

2
2
2
2
2
2

30
30
30
30
30

24

ɋ

30

280

Ȼ

32

32

32

32

32

32

304

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

14

30

5

50

30

ɋ

5

Ȼ

64

35

35

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

0

Ȼ

105

ɋ

105

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

50

5

Ȼ

42

15

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

92

20

ɍ
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Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ,
ɩɪɟɪɚɞɟ ɞɪɜɟɬɚ, ɩɟʁɡɚɠɧɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ
ɢ
ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ
ɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝɚ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ ɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɒɭɦɚɪɫɬɜɨ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɪɚɞɚ
ɞɪɜɟɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɟʁɡɚɠɧɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ
ɢ
ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȿɤɨɥɨɲɤɢ
ɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝ ɭ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ ɢ ɜɨɞɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɚ

ɒɭɦɚɪɫɤɢ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧa
ɬɟɯɧɢɤa
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɝɪɨɟɤɨɧɨɦɢʁa
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧa
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁa
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɂɨɨɬɟɯɧɢɤɚ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧa
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁa
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɧɚɭɤɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧa
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁa

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

17
30
23

36

70
42

24

106

ɋ

103

239

Ȼ

60

65

100

120

345

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

30

100

92

92

10

40

100

2

ɋ

30

Ȼ

192

192

30

50

32

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

10

4

28

0

10

ɋ

22

Ȼ

10

32

32

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

10

12

20
15

30

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

30

Ȼ

25

32

60

ɍ
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100

Ȼ

5

0

0

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɢʁɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɚ ɢ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɢ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

25

25

20

40

140

35

10

20

85

60

20

450

ɋ

5

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ

15

ɍ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɢ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

ɋ

15

1200

Ȼ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨ,
ɪɟɜɢɡɢʁɚ
ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ

630

1200

ɍ

25

25

25

50

175

25

100

75

25

550

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

5

570

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ȿɤɨɧɨɦɢʁɚ,ɩɨɫɥɨɜɧɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ

630

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚ

570

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
–Ɍɪɝɨɜɢɧɚ ɞɪɜɟɬɨɦ ɢ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɦɚ ɨɞ ɞɪɜɟɬɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɒɭɦɚɪɫɬɜɨ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

0

Ȼ

10

ɋ

10

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

15

Ȼ

50

10

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

50

25

ɍ
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600

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɜɚ

ɋ

ɍ

Ȼ

ɋ

ɍ

10

0

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɟɞɚɝɨɝɢʁɚ

Ɏɢɥɨɡɨɮɫɤɢ

ɫɬɭɞɢʁɟ

10
30
10

70
50

167

60

541

60

100

70

708

205

5

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɫɦɟɪ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɬɟɨɥɨɝɢʁɟ

15

140

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɨɩɲɬɢ ɫɦɟɪ

70

160

68

15

25

273

20

40

4
36

79

0

0

30

30

20

0

20

20

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

0

Ȼ

70

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɫɦɟɪ

80

60

0

50

100

150

25

ɍ

80

0

0

40

30

20

20

10

40

15

ɋ

90

110

10

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɨɩɲɬɢ ɫɦɟɪ

ɍ

4

ɋ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

20

Ȼ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

150

300

1500

1500

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢ
150

900

900

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɜɚ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɚɜɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɩɪɚɜɨ
ȿɍ*

600

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɉɪɚɜɧɢ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ȿɤɨɧɨɦɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɨɫɥɨɜɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

115

4

4

50

50

10

20

20

ɍ

80
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Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɧɞɪɚɝɨɝɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɫɬɨɪɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɚ
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ȿɬɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ʉɥɚɫɢɱɧɟ ɧɚɭɤɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɟɞɚɝɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɧɞɪɚɝɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɫɬɨɪɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɚ
ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ȿɬɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ʉɥɚɫɢɱɧɟ ɧɚɭɤɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦ
ɪ
ɭ ʁ
ɉɟɞɚɝɨɝɢʁɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

8
22
30
20
12
15
10

66
90
70
50
40
20

ɋ

25

Ȼ

30

55

62

90

120

88

33

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

5
5
5
5
22
5
5
5
6
5

15
15
15
66
15
15
15
19
15

ɋ

15

Ȼ

20

25

20

20

20

88

20

20

20

20

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

14
7
7

3
3

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

6

Ȼ

10

10

20

ɍ
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65

350

382

518

35

17

48

150

30

60

Ɏɉɇ

26

455

ɋ

94

720

Ȼ

100

500

900

65

90

120

1175

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɞ ʁ ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ
ʁ
ɫɬɭɞɢʁɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ȳɟɡɢɤ,
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɢ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɪɩɫɤɚ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ʁɟɡɢɤ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɪɩɫɤɚ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ ɢ ʁɟɡɢɤ ɫɚ
ɤɨɦɩɚɪ.
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȳɟɡɢɤ,
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ*
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɋɪɩɫɤɢ ʁɟɡɢɤ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɪɩɫɤɚ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȳɟɡɢɤ,
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬ, ɤɭɥɬɭɪɚ

Ɏɢɥɨɥɨɲɤɢ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱥɧɞɪɚɝɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱥɪɯɟɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ȿɬɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ʉɥɚɫɢɱɧɟ ɧɚɭɤɟ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

290

310

255

20

40

0

20

330

ɋ

40

390

Ȼ

255

600

60

60

720

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

7
7
7
7
7

3
3
3
3
3

0

100

56

150

150

9

100

7

6

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

3

Ȼ

56

250

250

10

10

10

10

10

15

10

ɍ
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70

30

25

0

ɋ

ɍ

0

Ȼ

50

ɋ

50

ɍ

15

0

240

390

5

10

13

18

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

0

Ȼ

150

50

40

Ȼ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɚɭɤɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

14

40

25

25

25

90

50

ɍ

5

36

0

25

25

0

0

90

50

ɋ

0

0

Ȼ

150

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

ɋ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

0

Ȼ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɫɨɰ. ɪɚɞɚ

390

100

160

140

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

240

110

105

ɋ

50

35

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ-ɫɬɭɞɢʁɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɦɟɞɢʁɚ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɨɰ.ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɚɞɚ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɤɨɦɭɧɢɤɨɥɨɝɢʁɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪoɥɨɝɢʁɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɚ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɤɨɥɨɝɢʁɟ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɨɜɢɧɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɨɥɨɝɢʁɟ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɨɰ.ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɚɞɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

10

10

13

15

18

ɍ
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ɜɟɬ.

ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞ. ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɧɚ
Ⱦ
ɪ
ɰ
ɫɟɫɬɪɚ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ

ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɋɩɚɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɟ

Ɏɚɤɭɥɬɟɬ
ɦɟɞɢɰɢɧɟ

ɨɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɭɱɢɬɟʂɚ
ɨɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɭɭɱɢɬɟʂɚ-ɦɚɫɬɟɪ
ɪ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ-ɦɚɫɬɟɪ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɤɟ
ɧɚɭɤɟ*

ɍɱɢɬɟʂɫɤɢ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɚɭɤɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɨɝ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɧɚɭɤɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

450

450

150

50

50

6

6

55

85

150

100

155

ɋ

200

285

Ȼ

500

500

156

156

140

300

440

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

24

60

25

25

0

25

50

14

ɋ

25

50

36

Ȼ

24

60

50

50

100

50

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

50

0

0

Ȼ

268

40

40

ɋ

318

40

40

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

0

0

Ȼ

48

50

ɋ

48

50

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

65

10

10

5

5

5

Ȼ

0

10

10

15

15

5

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

65

20

20

20

20

10

ɍ
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ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞ. ɫɬɭɞɢʁɟ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɟ
ɋɬɪɭɤɨɜɧɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɡɚ
ɨɪɚɥɧɟ ɯɢɝɢʁɟɧɢɱɚɪɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɪɚɧɢ
ɩɪɢɫɬɭɩ
ɪɟɲɚɜɚʃɭ
ɛɚɡɢɱɧɢɯ ɢ ɤɥɢɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɭ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɢ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢʁɢ-

ɋɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɬɪɭɤɨɜɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɫɟɫɬɪɚ-ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɬɪɭɤɨɜɧɢ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɢɡ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ I ɦɨɥɟɤɭɥɚɪɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ɢɡ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ II*

ȾɂɉɅɈɆɋɄȿ
ȺɄȺȾȿɆɋɄȿ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɧɚʇɟɪ
ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɭɫɦɟɪɟʃɟ

150

150
10

10
160

160

35

35

Ȼ

15

15

ɋ

50

50

ɍ
Ȼ

0

0

ɍ

36

36

0

ɋ

36

36

0

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞ. ɫɬɭɞɢʁɟ
ȳɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ*

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞ. ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

0

0

50

Ȼ

25

25

268

ɋ

25

25

318

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

24

24

0

ɋ

0

Ȼ

24

24

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

0

10

10

50
0

0

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

15

Ȼ

10

10

50

15

ɍ
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-

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɨɫɨɛɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɨɲɬɟʄɟʃɟɦ ɜɢɞɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɦɨɬɨɪɢɱɤɢɦ
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - Ʌɨɝɨɩɟɞɢʁɚ

ɎȺɋɉȿɊ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɟ ɧɚɭɤɟ

ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɮɚɪɦɚɰɢʁɚ
ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɢ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɮɚɪɦɚɰɢʁɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɛɢɨɯɟɦɢʁɚ
ɋɩɚɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɏɚɪɦɚɰɢʁɚ 1
ɋɩɚɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɏɚɪɦɚɰɢʁɚ 2

Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
ɋ
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10
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20

20

20
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40

40
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15

50

180

45

60

200

250

Ȼ

60
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270

65

245
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ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

135

Ȼ

90

ɋ

225

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɋ

60
25

0

85

0

0

Ȼ

25

60

85

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ȼ

6

20

20

5

25

25

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

ɍ

11

45

45
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160

0

0

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
-Ɏɢɡɢɱɤɨ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɫɩɨɪɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɪɭ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ

Ɏɚɤɭɥ. ɫɩɨɪɬɚ ɢ
160
ɮ.ɜɚɫɩ.

ɋ

20

Ȼ

160

160

60

ɍ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

40

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ
ɬɪɟɬɦɚɧ
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ - ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɨɫɨɛɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
-ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɨɲɬɟʄɟʃɟɦ ɜɢɞɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
-ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɦɨɬɨɪɢɱɤɢɦ
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚ
ʄ ʁ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
-ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ -Ʌɨɝɨɩɟɞɢʁɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ -ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɢ
ɬɪɟɬɦɚɧ
ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

68
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8

90

ɋ

22

30

Ȼ

30

90

120

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
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20

20
20

15
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40
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ɋ

15

Ȼ

50

50
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25
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ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

5

6

Ȼ

4

5

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

9
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ɍ
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10

30

5

5

45

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɮɢɡɢɤɚ

5

45

20

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɪɢɦɟʃɟɧɚ ɢ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɚ ɮɢɡɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢʁɚ

140

Ɏɢɡɢɱɤɢ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɉɩɲɬɚ ɮɢɡɢɤɚ*
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40
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25

165

20

ɋ

ɍ

2

8

15

3

25

45

11

16

10

ɋ

100

133

40

Ȼ

60

10

28

111

149

50

ɍ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

12

31

5

Ȼ

40

7

2

18

79

Ȼ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

12

3

76

205

304

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɚɫɬɪɨɧɨɦɢʁɚ ɢ
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɚ

5

10

ɋ

200

294

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɢʁɚ ɢ
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢ ɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ⱥɫɬɪɨɧɨɦɢʁɚ ɢ
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɚ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
-Ɏɢɡɢɱɤɨ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɟ
ɦɟɬɨɞɟ
ɯɭɦɚɧɟ
ɥɨɤɨɦɨɰɢʁɟ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
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Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
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ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦɨɤɬɨɪ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɯɟɦɢɱɚɪ- ɦɚɫɬɟɪ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ
ɛɢɨɯɟɦɢɱɚɪ- ɦɚɫɬɟɪ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɯɟɦɢʁɟ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɯɟɦɢɱɚɪ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɛɢɨɯɟɦɢɱɚɪ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɯɟɦɢɱɚɪ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

ɏɟɦɢʁɫɤɢ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɮɢɡɢɤɟ
ɮ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢʁɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɏɢɡɢɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɢ
ɪɚɞɢɨɥɨɲɤɟ
ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɪɚɩɢʁɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɪɢɦɟʃɟɧɚ ɢ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɚ ɮɢɡɢɤɚ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɇɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢʁɚ

5

25

0

5

40

25

5

15

75

165

25

30

45

80

180

Ȼ

ɋ

ɍ
Ȼ

15
5

35
15

20

5

15

50

5

5

0

ɋ

15

15

ɍ

20

50

70

20

20

20

0

ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɟɨɪɢʁɫɤɚ ɢ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɮɢɡɢɤɚ

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

0

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ɮɢɡɢɤɟ*

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

5

25

20

25

5
35

15

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ
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Ȼ
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5

0

0

5
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5

20

ɍ

Ȼ

ɋ

ɍ

13

16

20

20

10

Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɝɪɚɮɢʁɚ
Ɉ
ɞ
Ɉɫɧɨɜɧɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɭɪɢɡɦɨɥɨɝɢʁɚ

Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ
20
60

60
20

80

80

7

1

5

20

ɋ

0

0

Ȼ

2

35

30

60

80

170

60

60

ɍ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɟɤɨɥɨɝɢʁɚ

310

10

25

30

65

20

20

ɋ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɦɨɥɟɤɭɥɚɪɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ

170

20

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɟɤɨɥɨɝɢʁɚ

140

35

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɦɨɥɟɤɭɥɚɪɧɚ
ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢʁɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɝɟɧɟɬɢɤɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɢɦɭɧɨɛɢɨɥɨɝɢʁɚ ɫɚ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢʁɨɦ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ
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230

230

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ
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160

ɍ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ

ɋ
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Ȼ

160

100
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ɍ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼɢɨɥɨɲɤɢ

20

20

ɋ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

40

80
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Ȼ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

ɨɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɯɟɦɢʁɟ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɯɟɦɢʁɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɮɢɡɢɱɤɟ ɯɟɦɢʁɟ

Ɏɢɡɢɱɤɚ ɯɟɦɢʁɚ

ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦɨɤɬɨɪ ɛɢɨɯɟɦɢʁɫɤɢɯ
ɧɚɭɤɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ

10

9

11

37

57

15

15

5

ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

17

10

13

50

73

35

35

15

ɍ
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ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɍɭɪɢɡɦɨɥɨɝɢʁɚ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɫɤɟ
ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɪɢɡɨɦ*
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ*
Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ*

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɩɪɨɫɬɨɪɧɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ɍɭɪɢɡɦɨɥɨɝɢʁɚ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɚ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ Ƚɟɨɩɪɨɫɬɨɪɧɟ
ɨɫɧɨɜɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢʁɚ

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
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ɞɢɩɥɨɦɫɤɟ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ

Ȼ

ɋ

ɍ

ɫɩɟɰ. ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
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ɋ
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ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ

2
2

2
1

10

3

2

10

3

ɋ
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ɢ

ɫɬɭɞɢʁɟ

ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿT

ɞɨɤɬ. ɫɬɭɞɢʁɟ ɂɫɬɨɪɢʁɚ
ɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɧɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ*

ɞɨɤɬ.
Ȼɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ
ɢɧɠɟʃɟɪɫɬɜɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ*

Ⱦɢɩɥɨɦɫɤɟ
ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ
ɫɬɭɞɢʁɟ
Ɇɟɧɚʇɦɟɧɬ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ*

ɮɚɤɭɥɬɟɬ
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ɍ
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ɍ
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ɍ
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ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ
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Ȼ
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ɋ

Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɟ

1442

10

10

ɍ

92
Гласник Универзитета у Београду

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.

93

На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитет у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06) и члана 8.
Правилника о раду Рачунарског центра Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 117/03 и 136/06), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
следећу
ОДЛУКУ
Др ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, редовни професор Универзитета
у Београду-Електротехничког факултета, именује се за вршиоца
дужности директора Рачунарског центра Универзитета у Београду, у
периоду од 14. јула 2010. године до именовања директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. др Зоран Јовановић је именован за директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду, 13. јула 2007. године на период
од три године. Како је досадашњем директору истeкао мандат, а
директор Центра није још именован, то је донета одлука да проф. др
Зоран Јовановић, обавља функцију вршиоца дужности директора, до
именовања директора Центра по спроведеном јавном позиву.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-2010)
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, 44/10
I 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука број 150/27-10/4 од 06. фебруара 2009. године и Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-150/29-14/4 од 05. фебруара
2009. године, а на основу Споразума потписаног од стране Факултета
безбедности и Факултета за физичку хемију, Сенат Универзитета на
седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија „Форензика“.
2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Факултет безбедности и Универзитет у
Београду – Факултет за физичку хемију.
3. Носилац- координатор је Факултет за физичку хемију.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста струковних студија
- област Форензика.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет безбедности и Факултет за физичку хемију су дана
06. јула 2010. године поднели Универзитету у Београду предлоге за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници одржаној
04. јуна 2010. године и Наставно-научно веће Факултета за физичку
хемију на седници одржаној 10. јуна 2010. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 5. фебруара 2009. године размотрило предлог, као и Веће
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групације друштвено-хуманистичких наука на седници одржаној 6.
фебруара 2009. године те предложили Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-7.6)
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, 97/08, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Физичког факултета, број: 668/4 од 25.03.2010.године, и
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, број:
02-23/20/10 са седнице од 24.05.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СРЂАН БУКВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу
научну област Физика јонизованих гасова и плазме.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Физички факултет је дана 02. децембра 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Физика јонизованих гасова и плазме, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. јануара 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. мaрта 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Срђан Буквић изабере у звање редовног
професора.
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Физички факултет је дана 01. априла 2010. 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. маја 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 24. маја 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Срђан Буквић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Физичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 121/7 од 09.04.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, број: 02-23/20/10 са седнице од 24.05.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРЈАНА БОРИСАВЉЕВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни
факултет, за ужу научну област Математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет је дана 15. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Математика, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. фебруара 2010.
године преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. мaрта 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Мирјана Борисављевић изабере у звање
редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 16.априла 2010.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. маја 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 24. маја 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Мирјана Борисављевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Саобраћајног 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Факултета организационих наука, број: 0502 бр. 4/48 од 14.04.2010. године, и мишљења Већа научних области
правно-економских наука број: 02-020-2037/36-10 са седнице од
08.06.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. јула
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Вукмировић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет организационих
наука, за ужу научну област Електронско пословање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 16. децембра 2009.
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Електронско пословање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27. јануара 2010. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 14. априла 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драган Вукмировић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 24.маја 2010.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 01. јуна 2010.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08. јуна 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Драган Вукмировић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Факултета организационих 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-2.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

102

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Фармацеутског факултета број: 647/1 од 26.3.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број:
02-020-1883/2 са седнице од 27.05.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Александра Топић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за
ужу научну област Медицинска биохемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 27. јануара 2010. 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 27. фебруара 2010.
године преко web стране и aрхиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. марта 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александра Топић изабере у звање
редовног професора.
Фармацеутски факултет је дана 07.aприла 2010.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 20. маја 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 27. маја 2010. године дало је мишљење да се проф. др Александра
Топић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број:421/5 од 28.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Ђорђе Дугошија у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за ужу научну
област Оптимизација.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 19. маја 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Оптимизација, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јуна 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ђорђе Дугошија изабере у звање редовног
професора.
Mатематички факултет је дана 28.jуна 2010.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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Ђорђе Дугошија може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број: 122/4 од 22.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Mирјана Ђорић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за ужу научну
област Геометрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 10. фебруара 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Геометрија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07. маја 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Mирјана Ђорић изабере у звање редовног
професора.
Mатематички факултет је дана 28. јуна 2010.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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Mирјана Ђорић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број: 421/4 од 28.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Владимир Јанковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за
ужу научну област Оптимизација.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 19. маја 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Оптимизација, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јуна 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Владимир Јанковић изабере у звање
редовног професора.
Mатематички факултет је дана 28. јуна 2010.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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Владимир Јанковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број: 394/3 од 22.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Надежда Пејовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за ужу научну
област Астрономија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 19. маја 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Астрономија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. јуна 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Надежда Пејовић изабере у звање редовног
професора.
Mатематички факултет је дана 28. јуна 2010.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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Надежда Пејовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број: 439/3 од 22.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Александар Торгашев у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за
ужу научну област Математичка анализа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 19. маја 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Математичка анализа, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. јуна 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александар Торгашев изабере у звање
редовног професора.
Mатематички факултет је дана 28. јуна 2010. 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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Александар Торгашев може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Mатематичког факултета, број: 438/3 од 22.06.2010.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 02-23/21/10 са седнице од 05.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Данко Јоцић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Mатематички факултет, за ужу научну
област Математичка анализа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Mатематички факултет је дана 19. маја 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Математичка анализа, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. јуна 2010. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Данко Јоцић изабере у звање редовног
професора.
Mатематички факултет је дана 28. јуна 2010. 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 28. јуна 2010.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 05. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Данко Јоцић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Mатематичког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Географског факултета, број: 1638 од 26.11.2009.
године, и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука број:03-612-2177/2-10 са седнице од 01.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Дејан Ђорђевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну
област Просторно планирање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 08. јула 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу
научну област Просторно планирање, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. октобра 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 26. новембра 2009.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Дејан Ђорђевић изабере у звање редовног
професора.
Географски факултет је дана 07.децембра 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 24. јуна 2010.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној дана 01. јула 2010. године дало је мишљење
да се проф. др Дејан Ђорђевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Географског 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета, број:567/5
од 29.04.2010. године, и мишљења Већа научних области техничких
наука број: 01:612-1680/10 са седнице од 08.07.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Јован Цветић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу научну
област Физичка електроника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 03. марта 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Физичка електроника, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. марта 2010. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 20. априла 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Јован Цветић изабере у звање редовног
професора.
Електротехнички факултет је дана 04.маја 2010.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 01. јула 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 08. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др Јован
Цветић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Електротехничког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања,
број: 3402/09 од 05.05.2010. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука број: 05:612-631/01-10 са седнице од
29.06.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. јула
2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Душко Илић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, за
ужу научну област Општа моторика човека.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 02. децембра
2009. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање
редовног или ванредног професора, за ужу научну област Општа
моторика човека, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. децембра 2009.
године преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 04. фебруара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Душко Илић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет спорта и физичког васпитања је дана 09.фебруара 2010.
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 22. јуна 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29. јуна 2010. године дало је мишљење да се
проф. др Душко Илић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Учитељског факултета, број: 08/08 од 25.02.2010.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука број 05:612-677/05-10 са седнице од 29.06.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Милица Радовић-Тешић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу
научну област Српски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 05. маја 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу
научну област Српски језик, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. јула 2009.године
преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. фебруара 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Милица Радовић-Тешић изабере у звање
редовног професора.
Учитељски факултет је дана 16.априла 2010.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 22. јуна 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29. јуна 2010. године дало је мишљење да се
проф. др Милица Радовић-Тешић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Учитељског 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Филолошког факултета, број: 1176/1 од 31.05.2010.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука број 05:612-2305/01-10 са седнице од 29.06.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Јулијана Вучо у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Италијанистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 09. септембра 2009. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора а, за
ужу научну област Италијанистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. октобра 2009.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 26. маја 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Јулијана Вучо изабере у звање редовног
професора.
Филолошки факултет је дана 01.јуна 2010.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 22. јуна 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29. јуна 2010. године дало је мишљење да се
проф. др Јулијана Вучо може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Филолошког 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-2.16)
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, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Правног факултета, број: 1676/7 од 21.12.2010. године,
и мишљења Већа научних области правно-економских наука број 02020-2576/5-10 са седнице од 06.07.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Aлександар Јакшић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за
Међународноприватну ужу научну област и за Грађанскоправну ужу
научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 02. јуна 2009. године у „Службеном
гласнику РС“ број 41, као и 03. јуна 2009. године, у листу «Послови»,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, а за
Међународноприватну ужу научну област и за Грађанскоправну ужу
научну област, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. 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 21. децембра 2009.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Aлександар Јакшић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 14.јанура 2010.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 16. фебруара
2010. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној 23. фебруара 2010. године, имајући у виду приговор проф.
др Оливера Антића, донело је мишљење да се проф. др Александар
Јакшић не може изабрати у звање редовног професора на Универзитету
у Београду-Правни факултет јер не испуњава услове прописане чл. 64.
и 65. Закона о високом образовању, чл. 120. Статута Универзитета у
Београду. Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.маја 2010.
године донео је закључак да се одложи доношење одлуке о предлогу
за избор др Александра Јакшића у звање редовног професора и да се
прибави мишљење већа научне области о новим прилозима који су у
међувремену достављени Сенату.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној 06. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Aлександар Јакшић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-2.17)
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, 97/08, 44/10 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 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Правног факултета, број: 1313/5 од 29.06.2010. године,
и мишљења Већа научних области правно-економских наука број 02020-2576/6-10 са седнице од 06.07.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Љиљана Радуловић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу
научну област Кривично право.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 10. марта 2010. године у листу «Послови»
и 17. марта 2010. године у „Службеном гласнику РС“ број 14, објавио
конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора, а за ужу
научну област Кривично право, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. маја 2010.године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. јуна 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љиљана Радуловић изабере у звање
редовног професора.
Правни факултет је дана 30.јуна 2010.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 29. јуна 2010.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 06. јула 2010. године дало је мишљење да се проф. др
Љиљана Радуловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. јула 2010.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-2.18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41.
ст. 1. тач. 24. и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 24. ст. 3.
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 и 144/08), а поводом приговора кандидата др Јасмине Крпо
Ћетковић број: 612-1810/1’10 од 12. маја 2010. године и примедаба
Биолошког факултета 020-1429/32-10 од 17. маја 2010. године на
одлуку Већа научних области природних наука, број: 020-1429/12-10
од 29. априла 2010. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др Јасмине Крпо Ћетковић и
поништава се одлука Већа научних области природних наука, број:
020-1429/12-10 од 29. априла 2010. године,
2. Бира се др Јасмина Крпо Ћетковић у звање доцента на
Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну област
Екологија, биогеографија и заштита животне средине.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 3. фебруара 2010. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање наставника у звању
доцента, за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита
животне средине.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. марта 2010. године
у Стручној служби Факултета и на веб страници Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима, Изборно веће факултета, на седници одржаној дана 16.
априла 2010. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се
кандидат др Јасмина Крпо Ћетковић изабере у звање доцента.
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Биолошки факултет је дана 21. априла 2010. 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 22. априла 2010. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној дана
29. априла 2010. године, разматрало је захтев Биолошког факултета и
донело одлуку да се др Јасмина крпо Ћетковић не може изабрати у звање
доцента, јер кандидат не испуњава услове за избор у звање доцента
прописане Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета
у Београду, јер има недовољну научну продуктивност, односно има
само један рад из категорије М22 и два рада из категорије М23.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету
ради уручења кандидату дана 6.маја 2010. године.
На ову одлуку кандидат др Јасмина Крпо Ћетковић благовремено
је изјавила приговор на одлуку Већа.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Веће научних области природних наука, на седници одржаној 27.
маја 2010. године, разматрало је приговор кандидата и утврдило да је
приговор неоснован и да остаје при својој одлуци.
Веће научних области је дана 28. маја 2010. године доставило
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. јула 2010. године,
разматрао је приговор кандидата и утврдио је да је приговор основан и
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 120. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-2010)
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, 44/10 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
Шумарског факултета број 01-4320/1 од 26. маја 2010. године, Сенат
Универзитета, на седници од 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ЈОВАНУ МИЉКОВИЋУ, редовном професору
Шумарског факултета продужaва се радни однос за две школске
године, односно до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
26. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Јовану
Миљковићу, 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 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
Шумарског факултета број 01-4322/1 од 26. маја 2010. године, Сенат
Универзитета, на седници од 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др РАТКУ КАДОВИЋУ, редовном професору Шумарског
факултета продужaва се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
26. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Ратку Кадовићу,
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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 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
Рударско-геолошког факултета број 1632/2 од 08. јула 2010. године,
Сенат Универзитета, на седници од 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СЛОБОДАНКИ МАРИНКОВИЋ, редовном професору
Рударско-геолошког факултета продужaва се радни однос за школску
2010/2011.годину, односно до 30. септембра 2011. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Рударско-геолошког факултета на
седници одржаној 24. јуна 2010. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Слободанки Маринковић, за једну школску годину, односно до 30.
септембра 2011. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-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, 44/10 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
Шумарског факултета број 01-4321/1 од 26. маја 2010. године, Сенат
Универзитета, на седници од 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СТАНИШИ БАНКОВИЋУ, редовном професору
Шумарског факултета продужaва се радни однос за две школске
године, односно до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
26. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Станиши
Банковићу, 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-4.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 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
Шумарског факултета број 01-4323/1 од 26. маја 2010. године, Сенат
Универзитета, на седници од 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СТЕВАНУ ДОЖИЋУ, редовном професору Шумарског
факултета продужaва се радни однос за две школске године, односно
до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
26. маја 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Стевану
Дожићу, 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-4.4)
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, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 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 Факултета организационих наука, број 06/01-3/34 од 16. jуна
2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др ЗОРАН ГАЈИЋ, професор Rutgers University, Piscataway, New Jersy, Department Electrical and Comuter Engineering у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је доставио образложени
предлог да се др Зоран Гајић, професор Rutgers University изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да кандидат 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, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/XI-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

138

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду,
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.јула
2010. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Пословнику Сената Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 134/07), у члану 18. став 2. мења се и
гласи:
‘’На предлог члана Сената, Сенат може одлучити да се гласање
обавља прозивком, или тајно.’’
Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Глaснику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-2010-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. и члана 56. Статута Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), а на иницијативу Савета Универзитета број: 0202574/8-09 од 7. јула 2010. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 14. јула 2010. године, доноси
О Д Л У К У
I
Именује се Радна група у саставу:
1. проф. др МАРКО ИВЕТИЋ, проректор Универзитета у Београду
2. проф. др АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, професор Филозофског
факултета
3. проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, декан Филолошког факултета
4. проф. др ВЛАДИМИР МАКО, декан Архитектонског факултета
5. проф. др ДРАГОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ, декан Стоматолошког
факултета
6. академик ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ, Институт за физику
7. проф. др ЗОРАН КАДЕЛБУРГ, професор Математичког факултета
8. проф. др ИЛИЈА ВУЈАЧИЋ, декан Факултета политичких наука.
II
Задатак Радне групе је да размотри све околности под којима је
додељен почасни докторат Мајклу Волцеру и о томе обавести Сенат
најкасније до 30. септембра 2010. године.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-2010-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), a на предлог
Учитељског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Деца и
безбедност коришћења интернета“ на Учитељском факултету.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење програма сталног усавршавања под називом „Деца и
безбедност коришћења интернета“ у трајању од 20 часова.
Сенат Универзитета на седници одржаној 14. јула 2010. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), a на предлог
Meдицинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Новине у
патогенези и терапији гојазности“ на Медицинском факултету.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење програма сталног усавршавања под називом
„Новине у патогенези и терапији гојазности“ у трајању од 8 часова.
Сенат Универзитета на седници одржаној 14. јула 2010. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 30. 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: 612338/-V-11/3-10, од 08. јула 2010. год, Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
1.У прву годину мултидисциплинарних дипломских академских
студија – „Тероризам, безбедност и организовани криминал“ 60
ЕСПБ,“, уписаће се 50 студената у статусу студената који сами плаћају
школарину.
2.У прву годину мултидисциплинарних дипломских академских
студија – „Тероризам, безбедност и организовани криминал“ 120
ЕСПБ,“, уписаће се 50 студената у статусу студената који сами плаћају
школарину.
(Београд, 14. јул 2010. године, Број:150-58/XI-7.2-10)
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 612338/V-239/4/08, од 08. јула 2010. год, Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
,,Одређивање биолошке вредности воде у кожи на основу параметара
добијених класичним и нанотехнолошким методама,, кандидата мр
ГОРАНА ЈАЊИЋА, дипл. биолога.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Ђуро Коруга, Машински факултет
2. проф. др Љубиша Тописировић, Биолошки факултет
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-7.4/1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

144

Гласник Универзитета у Београду

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 612338/V-1405/3-10, од 08. јула 2010. год, Сенат Универзитета на седници
одржаној 14. јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Пост-трауматски раст код жена лечених од раног рака дојке“ кандидата
мр Драгана Вукотића, спец. дипл. психолога.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Јелена Срна, Филозофски факултет
2. проф. др Радан Џодић, Медицински факултет
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150–58/XI-7.4/2-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 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 за мултидисциплинарне студије број:612-338/V-9.2-10
од 08. јула 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија:
-Астрофизика (120 ЕСПБ)
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду, Универзитет у Инзбруку, Универзитет у
Падови, Универзитет у Риму и Универзитет у Гетингену.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани астрофизичар
– мастер.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
На основу уговора о извођењу заједничког Ерасмус Мундус
европског програма дипломских акдемскиох студија из астрофизике
– Астромундус (Еrasmus Mundus Joint European Master in Astrophysics-AstoMundus), потписаног са Универзитетом у Инзбруку, Падови,
Риму и Гетингену 17.11. 2009. год., бр.692-2017-1-09, Универзитет у
Београду покренуо је иницијативу за доношење студијског програма
дипломских академских студија Астрофизика – (120 ЕСПБ).
Студијски програм се, на основу уговора, реализује у сарадњи са
Универзитетом у Инзбруку, Падови, Риму и Гетингену. У реализцији
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студијског програма учествују научне институције као што су: Асиаго
опсерваторија, Национални институт из Астрофизике – Опсерваторија
у Риму, Астрономска опсерваторија у Београду.
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
08. јула 2010. године размотрило предлог за доношење студијског
програма и предложило Сенату доношење студијскoг програма, што
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/ XI-7.1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 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 за мултидисциплинарне студије број: 612-338/V-9.2-10
од 08. јула 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских
студија:
-Турски језик и књижевност (240 ЕСПБ)
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду и Државни универзитет у Новом Пазару .
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –филолог (турколог).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
На основу уговора о сарадњи о извођењу студијског програма
одновних академских студија за стицање заједничке дипломе у области
Филолошких наука - Оријенталистика/ Туркологија, под називом:
Турски језик и књижевност, потписаног са Државним универзитетом
у Новом Пазару 18.07.2007. год., бр.612-1575-107, Универзитет у
Београду покренуо је иницијативу за доношење студијског програма
основних академских студија Турски језик и књижевник (240 ЕСПБ).
Студијски програм се, на основу уговора, реализује у сарадњи са
Државним универзитетом у Новом Пазару.
Заједнички студијски програм ће се изводити на Државном
Универзитету у Новом Пазару у оквиру Департмана за филозофско-
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филолошке науке. Наставу ће изводити наставно особље Државног
Универзитета у Новом Пазару и Универзитета у Београду.
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
08. јула 2010. године размотрило предлог за доношење студијског
програма и предложило Сенату доношење студијскoг програма, што
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/ XI-7.5.2-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 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 за мултидисциплинарне студије број: 612-338/V-9.1-10
од 08. јула 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 14.
јула 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских студија:
-Турски језик и књижевност (60 ЕСПБ)
2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду и Државни универзитет у Новом Пазару .
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани филолог–
мастер (турколог).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
На основу уговора о сарадњи о извођењу студијског програма
дипломских акдемских студија за стицање заједничке дипломе у
области Филолошких наука - Оријенталистика/ Туркологија, под
називом: Турски језик и књижевност, потписаног са Државним
универзитетом у Новом Пазару 18.07.2007. год., бр.612-1575-107,
Универзитет у Београду покренуо је иницијативу за доношење
студијског програма дипломских академских студија Турски језик
и књижевник (60 ЕСПБ). Студијски програм се, на основу уговора,
реализује у сарадњи са Државним универзитетом у Новом Пазару.
Заједнички студијски програм ће се изводити на Државном
Универзитету у Новом Пазару у оквиру Департмана за филозофско-
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филолошке науке. Наставу ће изводити наставно особље Државног
Универзитета у Новом Пазару и Универзитета у Београду .
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
08. јула 2010. године размотрило предлог за доношење студијског
програма и предложило Сенату доношење студијскoг програма, што
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14. јул 2010. године; Број: 150-58/ XI-7.5.1-10)
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
Електротехничког факултета број 1412/1 од 21.6.2010. године ,
доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Зоран Радосављевић, редовни професор Електротехничког факултета, за члана Већа научних области природноматематичких наука, уместо преминулог проф. др Ивана Лацковића.
2. Мандат чланова Већа научних области природно-математичких наука траје до 31. октобра 2010.године.
(Београд, 24. јун 2010. године; Број: 612-2530/2)
ЗАМЕЊУЈЕ РЕКТОРА
ПРОРЕКТОР
Проф. др Марко Иветић, с.р.

152

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
Филозофског факултета број 1065/1 од 7.7.2010. године , доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Александар Молнар, ред. проф. Филозофског
факултета, чланства у Већу научних области друштвено-хуманистичких
наука.
2. Именујe се др Светлана Чизмић, ред. проф. Филозофског
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 31. октобра 2010. године.
(Београд, 9. јул 2010. године; Број: 612-2901/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 157, 23. септембар 2010.

153

На основу члана 24. став 1. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06,140/08, 143/08,150/09)
и члана 2. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду, број 149/2009), доносим
ОДЛУКУ
За школску 2008/2009. годину додељује се награда “Студент
генерације”, следећим студентима:
1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛИЦА СТАНОЈЕВИЋ 9,94
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
СТЕФАН СТЕВАНОВИЋ 9,94
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА БЕЛИЈ 9,26
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НЕВЕНА ПЕРОВИЋ 9,83
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
МАЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ 9,80
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
МИХАЈЛО ВЕЛИМИРОВИЋ 10,00
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
МАРКО РАДОВАНОВИЋ 10.00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
ИВАНА ЧЕКОВИЋ 9,92
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
САНДРА АЛЕКСИЋ 9,94
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА БОЖИЋ 9,63
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРКО ВИЛОТИЋ 9,85
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ОГЊЕН ГРУЈИЋ 9,52
14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
БИЉАНА РАНКОВИЋ 9,90
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ЈЕЛЕНА ЈУЛОСКИ 9,86
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
БОЈАН МИЛОШЕВИЋ 9,60
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17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
ИВАНА ВУКОВИЋ 10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
АНА САРВАНОВИЋ 9,55
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
БОЈАН ГАЈИЋ 9,72
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
ИВАНА ЛИСИЦА 9,89
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
КАТАРИНА ЂОКИЋ 9,83
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ДРАГАНА ЛУКИЋ 9,57
23. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
ЈОВАНА КУСТУРИЋ 9,17
24. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ 10,00
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
МИОДРАГ ЛОВРИЋ 9,84
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
ВЛАДИМИР ДОБРИЧИЋ 9,87
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ 9,96
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРЈАН ИВКОВИЋ 9,85
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА МИЛАДИНОВИЋ 9,77
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА СТОЈАДИНОВИЋ 9,79
31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛИЦА ЛАЗАРЕВИЋ 9,13

(Београд, 07. септембар 2010. године; Број: 612-3388)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члaна 18. став 4. Статута Универзитета у Београду,
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.
септембра 2010. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Рачунарски центар Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Центар) је организациона јединица Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Универзитета), организована ради систематског
развоја информатике и информационо-комуникационих сервиса на
Универзитету, повезивања свих чланица Универзитета у заједничку
мрежу и пружања рачунарске подршке наставним, научноистраживачким
и другим активностима Универзитета и његових чланица.
Члан 2.
Задаци Центра су:
- систематско развијање информатике и информационокомуникационих сервиса на Универзитету;
- администрирање рачунарске мреже која повезује чланице
Универзитета у оквиру Академске мреже Србије;
- реализација пројеката и техничких решења, као и обављање
других стручних послова који се односе на повезивање са Академском
мрежом Србије и развојем информационо-комуникационих сервиса;
- усаглашавање активности уобласти рачунарско-информатичке
делатности Универзитета;
- развој и подршка информационог система Универзитета, а
посебно Ректората Универзитета;
- аутоматизација пословања коришћењем информационокомуникационих технологија од заједничког интереса за чланице
Универзитета;
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- промоција информационо-комуникационих сервиса и
организовање различитих видова иновације знања запослених на
Универзитету и на факултетима у области примене информационих
технологија.
Поред задатака утврђених ставом 1. овог члана, Центар може
обављати одређене послове из свог домена стручне надлежности за
потребе других корисника.
Члан 3.
Чланице Универзитета и Универзитетска библиотека имају
предност при коришћењу услуга Центра у односу на друге
кориснике.
Члан 4.
Ректор Универзитета доноси одлуку о коришћењу опреме Центра
и о спровођењу послова за лица и институције изван Универзитета.
Члан 5.
Центар има директора.
Функцију директора Центра може обављати наставник
Универзитета који је у радном односу на једном од факултета у саставу
Универзитета и који се бави научним радом у области рачунарске
технике или информатике.
Директора Центра, по спроведеном јавном позиву, именује Сенат
Универзитета, на предлог ректора.
Директор Центра именује се на три године.
Члан 6.
Директор Центра:
- организује рад Центра и оперативно управља радом Центра;
- координира рад Центра са осталим организационим јединицама
Универзитета;
- припрема и предлаже програм рада и развоја Центра и план
набавке;
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- предлаже и организује реализацију научно-истраживачких,
развојних и других стручних пројеката
- спроводи и друге послове из домена делатности Центра по
налогу ректора Универзитета.
Директор Центра је одговоран за благовремено и потпуно
спровођење одлука органа Универзитета, као и за реализацију послова
и пројеката поверених Центру.
Члан 7.
Центар има заменика директора.
Заменика директора именује ректор Универзитета, на предлог
директора Центра, из реда стално запослених радника Центра.
Заменик директора Центра именује се на три године.
Заменик директора замењује директора Центра за време његовог
одсуства и координира рад сектора Центра.
Члан 8.
Средства за рад Центра обезбеђују се из буџета Републике, као и
из сопствених прихода Центра.
Универзитет води посебну евиденцију о финансијском пословању
Центра.
Члан 9.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Центра
обавља Стручна служба Универзитета.
За послове из става 1. овог члана, из сопствених прихода Центра
издваја се 20% од домаћих прихода, односно 16,67% од међународних,
осим ако уговори о реализацији пројеката не дефинишу другачију
расподелу индиректних трошкова.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Глaснику Универзитета у Београду’’.
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Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о раду Рачунарског центра Универзитета у Београду (‘’Гласник
Универзитета у Београду’’, број 117/03, 122/05 и 136/07).
(Београд, 20. септембар 2010. године; Број: 612-3506/1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

