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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзитета
у Београду (‘’Гласник Универзитета’’, број 134/07 и 150/09), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 19.04.2011. године,
донео је
О Д Л У К У
На основу одлуке Већа групације друштвено-хуманистичких
наука од 7.04.2011. године, констатује се да је престао мандат у
Савету Универзитета др Дарка Танасковића, редовног професора
Филолошког факултета и верификује се мандат др Мила Ломпара,
редовног професора Филолошког факултета, као новог члана Савета
Универзитета у Београду из реда представника Универзитета.
(Београд, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/3-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 154. став 7. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања
дана 18. марта 2011. године, а на предлог Сената Универзитета од 13.
априла 2011. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 19.04.
2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Статуту Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у
Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), у преамбули, ст. 1. и
2. мењају се и гласе:
‘’Полазећи од чињенице да се почетак рада Универзитета у
Београду везује за 1808. годину, када је 1/13. септембра Доситеј
Обрадовић, по одобрењу и у присуству вожда Карађорђа, у Београду
отворио београдску Велику школу (1808-1813;
имајући у виду да је обновљен као Лицеј одлуком кнеза Милоша
Обреновића, донетом 19. јуна/1. јула 1838. године, да је Законом о
устројству Велике школе од 24. септембра / 6. октобра 1863. године
прерастао у Велику
школу и да је 27. фебруара /12. марта 1905. године краљ
Петар I Карађорђевић потписао указ о проглашењу првог српског
Закона о Универзитету, којим је Велика школа уздигнута на ранг
Универзитета;
Члан 2.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
‘’(2) Делатности Универзитета су:
– високо образовање – шифра 85.42
– остало образовање– шифра 85.59
– помоћне образовне делатности – шифра 85.60
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– истраживање и експериментални развој у биотехнологији –
шифра 72.11
– истраживање и развој у осталим природним и техничкотехнолошким наукама – шифра 72.19
– истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
– шифра 72.20
– издавање књига – шифра 58.11
– издавање часописа и периодичних издања – шифра 58.14
– консултативне делатности у области информационе технологије
– шифра 62.02
– рачунарско програмирање – шифра 62.01
– управљање рачунарском опремом – шифра 62.03
– обрада података, хостинг и сл. – шифра 63.11
– издавање осталих софтвера – шифра 58.29
– веб портали – шифра 63.12
– остале услуге информационе технологије – шифра 62.09
– консултантске активности у вези с пословањем и осталим
управљањем– шифра 70.22
– инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра 71.12
– кабловске телекомуникације – шифра 61.10
– бежичне телекомуникације – шифра 61.20
– сателитске телекомуникације – шифра 61.30
– остале телекомуникационе делатности – шифра 61.90
– трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
– шифра – 47.61
– трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у
специјализованим продавницама – шифра 47.62
– делатност библиотека и архива– шифра 91.01
– делатности музеја, галерија и збирки – шифра 91.02
– делатност спортских објеката – шифра 93.11
– одмаралишта и слични објекти за краћи боравак – шифра
55.20
– остали смештај – шифра 55.90
– делатности ресторана и покретних угоститељских објеката –
шифра 56.19
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Члан 3.
У члану 5. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4-7. постају ст. 3-6.
Члан 4.
После члана 5. додаје се члан 5а који гласи:
‘’Печат и штамбиљ
Члан 5а
(1) Универзитет има три печата:
1) печат, који се користи и као суви жиг: округлог облика у чијој
је средини грб Републике Србије и текст који се исписује на српском
језику, ћириличним писмом, у концентричним круговима око грба
Републике Србије: у спољном кругу исписује се назив Републике
Србије, у следећем унутрашњем кругу исписује се назив Универзитета
у Београду, а у дну печата исписује се назив седишта УниверзитетаБеоград;
2) велики печат (sigillum maius): на кружном пољу цизелираном
мотивом ћелија саћа, груписаних по три, римска tabula, на којој је
представа фасаде Капетан-Мишиног здања, седишта Универзитета.
У простору изнад табле са фасадом налази се грб Универзитета. У
прстену који окружује цизелирано поље налази се натпис: горе
Универзитет у Београду, а доле Universitas Belgradensis;
3) мали печат (sigillum minus): на кружном пољу цизелираном
мотивом ћелија саћа, груписаних по три, постављен је грб Универзитета.
У прстену који окружује цизелирано поље налази се натпис: горе
Универзитет у Београду, а доле Universitas Belgradensis.
то:

(2) Универзитет има штамбиљe који служе за деловодне сврхе и

1) штамбиљ правоугаоног облика, са текстом: „Уни¬верзитет у
Београду“, Студентски трг бр. 1, Београд’’;
2) штамбиљ за пријем поште, правоугаоног облика, са текстом:
„Универзитет у Београду, примљено, организациона једи¬ница, број,
прилог, вредност“.
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(3) За употребу и чување печата одговоран је генерални секретар
Универзитета, односно запослени кога он решењем одреди.’’
Члан 5.
У члану 10. у ставу 2. после тачке 2) додаје се нова тачка 3) која
гласи:
‘’3) централна универзитетска библиотека.’’
Ставови 4, 5. и 6. мењају се и гласе:
‘’(4) Одлуку о статусној промени, промени назива и седишта
високошколске јединице са својством правног лица у саставу
Универзитета доноси Влада, по прибављеном мишљењу Савета и
Националног савета за високо образовање.
(5) Одлуку о оснивању високошколске јединице са својством
правног лица у саставу Универзитета доноси Влада, по прибављеном
мишљењу Савета и Националног савета за високо образовање.
(6) Мишљење из ст. 4. и 5. овог члана даје Савет по претходно
прибављеној сагласности факултета.’’
У ставу 8. тачка 4) брише се.
Члан 6.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
‘’(1) У саставу Универзитета налазе се научни институти, и то:
Електротехнички институт ‘’Никола Тесла’’, Институт “Михаило
Пупин”, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,
Институт за медицинска истраживања, Институт за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство, Институт за мултидисциплинарна
истраживања, Институт за нуклеарне науке ‘’Винча’’, Институт за
примену нуклеарне енергије – ИНЕП, Институт за физику, Институт
за филозофију и друштвену теорију и Институт за хемију, технологију
и металургију.
Члан 7.
У члану 18. став 1. после тачке 4) додају се нове тачке 5), 6) и 7)
које гласе:
‘’5) Универзитетски центар за студенте са хендикепом;
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6) Центар за обезбеђење квалитета;
7) Центар за трансфер технологије;’’
Досадашње тачке 5) и 6) постају тачке 8) и 9).
Члан 8.
У члану 20. у ставу 4. реч: ‘’управника’’ замењује се речју:
‘’декана’’.
Члан 9.
У члану 21. став 4. мења се и гласи:
‘’(4) Савет Универзитета именује директора Универзитетске
библиотеке, на предлог Управног одбора Библиотеке, именује чланове
Управног одбора Библиотеке и даје мишљење о Статуту Библитеке.
Члан 10.
У члану 36. став 2. мења се и гласи:
‘’(2) Савет има 33 члана, од којих су 23 представници
Универзитета, пет чланови које именује Влада и пет чланови које бира
Студентски парламент Универзитета.’’
Члан 11.
У члану 37. у ставу 2. реч: ‘’једног’’ замењује се речју: ‘’два’’.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
‘’(3) Генерални секретар именује једног представника
ненаставног особља.’’
Досадашњи ст. 3-13. постају ст. 4-14.
Члан 12.
У члану 39. став 3. мења се и гласи:
‘’(3) Изузетно, мишљење из члана 10. ст. 4. и 5. овог статута
Савет даје двотрећинском већином гласова укупног броја чланова.’’
Члан 13.
У члану 40. у ставу 2. број 44 замењује се бројем 46.
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У ставу 2. тачке 4) и 5) мењају се и гласе:
‘’4) 4 председника већа групација и председника Већа
института;
5) 5 директора научних института.’’
Члан 14.
У члану 41. тачка 25) мења се и гласи:
‘’25) утврђује услове за избор у звање сарадника на студијама
при Универзитету;’’
После тачке 27) додаје се нова тачка 28) која гласи:
‘’28) доноси општи акт о поступку припреме и условима за одбрану
докторске дисертације, по прибављеном мишљењу Министарства
просвете и министарства надлежног за научноистраживачку
делатност.’’
Досадашње тачке 28-55 постају тачке 29-56.
Тачка 43) мења се и гласи:
‘’43) заузима став у поступку давања мишљења из члана 10. ст.
4. и 5.’’
Члан 15.
У члану 43. став 2. тачка 3) реч: ‘’један’’ замењује се речју:
‘’два’’.
Члан 16.
У члану 46. став. 5 тачка 7. брише се.
Досадашњa тачка 8) постајe тачкa 7).
Члан 17.
У наслову чл. 50. и 51. и у чл. 50, 51, 76, 77, 82, 92, 93, 133. и 157.
речи: ‘’Веће за мултидисциплинарне студије’’ замењују се речима:
‘’Веће за студије при Универзитету’’ у одговарајућем падежу.
Члан 18.
У члану 50. и 51 речи: ‘’мултидисциплинарни студијски програм’’
или ‘’студијски програм мултидисциплинарних студија’’ замењују се
речима: ‘’студијски програм студија при Универзитету’’.
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Члан 19.
У члану 50. став 3. мења се и гласи: ‘’Проректор кога одреди
ректор је председник Већа за студије при Универзитету.’’
После става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6. који гласе:
‘’Изузетно, када Веће за студије при Универзитету одлучује о
питањима из чл. 51. ст. 1. тач. 1. и 2. Статута, у раду Већа учествују,
са правом одлучивања и продекани за наставу сваког факултета и по
један представник сваког института у саставу Универзитета.
Веће за студије при Универзитету доноси одлуке већином
гласова укупног броја чланова, а о питањима из чл. 51. ст. 1. тач. 1. и
2. Статута већином гласова присутних чланова.
Рад Већа за студије при универзитету, начин избора представника
института из става 4. овог члана, као и начин доношења одлука ближе
се уређује општим актом који доноси Сенат.’’
Досадашњи ст. 4.-9 постају ст 7.-12.
Члан 20.
У члану 51. став 1. тачка 3) речи: ‘’мултидисциплинарне студије’’
замењују се речима: ‘’студије при Универзитету’’.
Члан 21.
После члана 69. додаје се наслов и и чл. 69а и 69б који гласе:
‘’Помоћна стручна и саветодавна тела
Члан 69а
(1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију
задужену за обезбеђење и унапређење квалитета на факултету.
(2) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног
већа факултета који:
1) промовише културу квалитета на факултету;
2) планира и анализира поступке вредновања целокупног система
високог образовања и научноистраживачког рада на факултету;
3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на
факултету;
4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на
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факултету и предлаже мере и активности у циљу побољшања
квалитета.
(3) Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују
се општим актом факултета.
(4) У комисији представници студената чине 20% чланова.
(5) Комисија најмање једном годишње извештава наставнонаучно веће факултета о стању на подручју обезбеђења и унапређења
квалитета на факултету.
Члан 69б
(1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију
за праћење и унапређење квалитета наставе на факултету.
(2) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног
већа факултета који:
1) прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на
факултету;
2) анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања
ЕСПБ бодова;
3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе
и реформе студијских програма.
(3) Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују
се општим актом факултета.
(4) У комисији представници студената чине најмање 20%
чланова.
(5) Комисија најмање једном годишње извештава наставнонаучно веће факултета о својим активностима на пољу праћења и
унапређења квалитета наставног процеса на факултету.’’
Члан 22.
У члану 73. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
‘’(6) Општим актом Универзитета ближе се уређује начин
обезбеђивања мобилности студената.
Члан 23.
Члан 74. мења се и гласи:
„(1) Статус буџетског студента има студент:
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1. уписан на студије првог, другог односно трећег степена,
рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској години на коју је
уписан по конкурсу;
2. који је у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова из
уписаног студијског програма а који је рангиран у оквиру одобреног
броја места из буџета.
(2) Рангирање студената из става 1. тачка 2. овог члана обухвата
студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм,
а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог
успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку
утврђеним општим актом Универзитета, односно факултета.
(3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да
има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.“
Члан 24.
Члан 75. мења се и гласи:
„Статус самофинансирајућег студента има студент:
1. уписан на студије првог, другог, односно трећег степена,
рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској години на коју је
уписан по конкурсу;
2. који је у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова али
није рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената;
3. који није у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ
бодова;
Члан 25.
У члану 78. у ставу 2. после речи: ‘’као и организовати’’ додају се
речи: ‘’полагање испита и’’, а после речи: ‘’одбрану’’ додају се речи:
‘’завршног, магистарског и специјалистичког рада и’’
Члан 26.
У наслову члана 83. и у чл. 80, 83, 84, 86, 100, 102, 133. и 163.
речи: ‘’дипломске академске студије (мастер)’’ замењују се речима:
‘’мастер академске студије’’ у одговарајућем падежу.
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Члан 27.
У члану 95. став 5. мења се и гласи:
‘’(5) Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан
9 – изузетно добар
8 – врло добар
7 – добар
6 – довољан
5 – није положио.’’
Члан 28.
Члан 96. мења се и гласи:
‘’(1) Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из
тог предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној
школској години на једном од језика на којима се настава изводила.
(2) Број испитних рокова је шест, а општим актом факултета,
односно Универзитета одређују се термини одржавања испитних
рокова.
(3) Календар испита објављује се почетком сваке школске године
и саставни је део плана извођења наставе.
(4) На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане
предиспитне обавезе утврђене планом извођења наставе, у складу са
статутом.
(5) Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено,
писмено односно практично.
(6) Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да
захтева присуство јавности.
(7) Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања,
одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као
и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту
ближе се уређују општим актом Универзитета, односно факултета.
(8) Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на
начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом
високошколске установе.“
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Члан 29.
У члану 97. став 1. мења се и гласи:
„(1) После три неуспела полагања истог испита студент може
тражити да полаже испит пред комисијом.“
Ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 2. и 3.
Члан 30.
У члану 99. у ставу 1. речи: ‘’при упису’’ замењују се речима:
‘’на почетку’’.
Став 2. се брише.
Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 2-5.
На крају досадашњег става 4. који постаје став 3. брише се тачка
и додају речи: ‘’осим у случају када му је до краја студија остало мање
од 37 ЕСПБ бодова.’’
Члан 31.
У члану 100. став 4. после речи: ‘’завршеном’’ додаје се реч:
‘’здравственом’’
Став 5. брише се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Досадашњи став 7. који постаје став 6. мења се и гласи:
‘’(6) Општим актом факултета, односно Универзитета ближе се
уређује полагање завршног, односно дипломског испита.’’
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
‘’(7) Поступак припреме и услови за одбрану докторске
дисертације уређују се општим актом Универзитета, по прибављеном
мишљењу Министарства просвете и министарства надлежног за
научноистраживачку делатност.’’
Члан 32.
Члан 102. мења се и гласи:
‘’(1) Лице које заврши основне академске студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године
стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских
студија из одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor).
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(2) Лице које заврши основне академске студије у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири
године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на академским
студијама првог и другог степена, стиче стручни назив “дипломирани”
са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће
области (на енглеском језику: bachelor with honours).
(3) Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни
назив са назнаком звања првога степена струковних студија из
одговарајуће области (на енглеском језику: bachelor (appl.).
(4) Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче
стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена
академских студија из одговарајуће области.
(5) Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче
стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена
струковних студија из одговарајуће области.
(6) Лице које заврши дипломске академске студије стиче
академски назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских
академских студија из одговарајуће области (на енглеском језику:
мастер).
(7) Лице које заврши докторске, односно академске студије
трећег степена, стиче научни назив доктор наука, односно доктор
уметности, са назнаком области (на енглеском језику: Ph.D., односно
одговарајући назив на језику на који се диплома преводи).
(8) Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних,
академских и научних назива утврђује Национални савет, на предлог
Конференције универзитета, односно Конференције академија
струковних студија.
(9) Скраћеница стручног назива и академског назива мастер
наводи се иза имена и презимена, а скраћеница академског назива
магистар наука, односно магистар уметности и научног назива доктор
наука, односно доктор уметности испред имена и презимена.’’
Члан 33.
У члану 106. у ставу 1. заграда и речи: ‘’у даљем тексту: програми
сталног усавршавања’’ бришу се.
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У ст. 2, 3. и 4. речи: ‘’програми сталног усавршавања’’ замењују се
речима: ‘’програми образовања током читавог живота’’ у одговарајућем
падежу.
Члан 34.
У члану 109. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
‘’ (4) Приликом публикације научних и стручних радова
наставници, сарадници и истраживачи дужни су да испред назива
чланице Универзитета обавезно наведу пун назив институције који
садржи назив Универзитет у Београду, после кога долази повлака и
назив факултета, односно института, као и своју службену електронску
адресу на академском домену (bg.ac.rs).’’
Досадашњи ст. 4.-7. постају ст. 5.-8.
Члан 35.
После члана 114. додаје се нови члан 114а који гласи:
‘’Мобилност наставноги ненаставног особља
Члан 114а
Универзитет обезбеђује мобилност наставног и ненаставног
особља.
Општим актом Универзитета ближе се уређује начин
обезбеђивања мобилности наставног и ненаставног особља.
Члан 36.
У члану 119. став 2. после речи: ‘’Сенат’’ запета се замењује
тачком, а речи до краја текста бришу се.
Члан 37.
У члану 120. став 3. речи: ‘’у времену од последњег избора’’
замењују се речима: ‘’од избора у постојеће звање’’.
Члан 38.
У члану 123. реч: ‘’сарадници’’ замењује се речју: ‘’асистенти’’
у одговарајућем падежу.
У ставу 1. тачка 5) брише се.
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Члан 39.
После члана 123. додаје се нови члан 123 а који гласи:
‘’Члан 123а
Сарадник у настави стиче звање и заснива радни однос на годину
дана, са могућношћу продужења за још једну годину у току трајања
мастер академских или специјалистичких студија, а најдуже до краја
школске године у којој се те студије завршавају.
Сарадник у настави бира се на начин и по поступку предвиђеним
општим актом факултета.’’
Члан 40.
У члану 131. став 1. речи: ‘’пензионисаном после 10. септембра
2005. године’’ замењују се речима: ‘’у пензији’’
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
‘’Поступак за доделу звања професор емеритус покреће факултет
на коме је лице провело најмање пет година у радном односу са пуним
радним временом.’’
Досадашњи ст. 2-5. постају ст. 3-6.
Члан 41.
У члану 133. став 2. реч: ‘’две’’ замењује се речју: ‘’три’’
Члан 42.
У члану 141. став 1. речи: ‘’и спорта’’ бришу се.
Члан 43.
У члану 143. у ст. 2. и 4. реч: ‘’законом’’ замењује се речју:
‘’Законом о високом образовању’’.
Члан 44.
У члану 145. на крају става 2. тачка се замењује запетом и
додају речи: ‘’а по претходно прибављеном мишљењу Министарства
просвете’’

Гласник Универзитета у Београду

18

Члан 45.
У члану 148. став 2. после речи: ‘’води’’ додају се речи:
‘’евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома,’’.
Став 4. мења се и гласи:
‘’(4) Евиденција о издатим дипломама и додацима диплома,
матична књига студената, књига промовисаних доктора наука, књига
почасних доктора и књига професора емеритуса трајно се чувају.’’
Члан 46.
После члана 164. додају се нови чланови 164 а, 164б и 164в, који
гласе:
‘’Студенти
Члан 164а
Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005.
године, .могу завршити ове студије по започетом наставном плану и
програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске
2013/2014. године, односно до краја школске 2014/2015. године
за студенте уписане на интегрисане студије из поља медицинских
наука.
Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005.
године, имају право да заврше студије по започетом плану и програму,
условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2013/2014.
године.
Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који
су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године,
имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима
и правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука,
најкасније до краја школске 2015/2016. године.
Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете
студије по студијском програму који је донет у складу са одредбама
овог Закона, на начин и по поступку утврђеним општим актом
високошколске установе.’’
Члан 164б
Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука
према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог
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Закона могу стећи научни назив доктора наука одбраном докторске
дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу
овог Закона најкасније до краја школске 2015/2016. године.’’
‘’Правила о финансирању студија
Члан 164в
Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се
у наредној школској години финансира из буџета ако у школској
2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 48 ЕСПБ
бодова из студијског програма и рангира се у оквиру укупног броја
студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте
уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши
се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у
савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним
општим актом Универзитета, односно факултета.
Студенти уписани у прву годину основних студија школске
2006/2007, односно 2007/2008. године задржавају право да се
финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку редовног
трајања студија, а студенти уписани у прву годину основних студија
школске 2008/2009, односно 2009/2010. године задржавају право да
се финансирају из буџета најдуже шест месеци по истеку редовног
трајања студија.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној
школској години наставља студије у статусу самофинансирајућег
студента.
Универзитет, односно факултет уређује начин извођења наставе,
односно полагања испита за студенте из става 3. овог члана.
Члан 47.
Члан 166. мења се и гласи:
‘’Члан 166.
(1) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано у звање асистента по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона (10. септембар 2005. године) и које је поново бирано
у звање асистента у складу са чланом 122. Закона, не може бити и
трећи пут бирано у звање асистента.
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(2) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано у звање асистента након ступања на снагу Закона (после 10.
септембра 2005. године) на основу прелазне одредбе овог статута да
у периоду до 9. септембра 2012. године у звање асистента може бити
изабрано и лице које уместо статуса студента докторских студија има
академски назив магистра наука и испуњава остале услове из члана
72. став 1. и 2. Закона и коме је продужен уговор о раду на период за
још 3 године, не може бити и трећи пут бирано у звање асистента.
(3) Лице које има академски назив магистра наука, а које је
бирано два пута у звање асистента после ступања на снагу Закона
(после 10. септембра 2005. године), не може бити поново бирано у
звање асистента ни у случају да упише докторске студије.
(4) Лицима из ст. 1, 2. и 3. овог члана не може бити продужен
уговор о раду у складу са чланом 72. став 7. Закона.
(5) Лице које је бирано два пута у звање асистента приправника не
може бити бирано у звање асистента осим ако није студент докторских
студија.’’
Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/4-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), а на предлог Сената Универзитета, број 3222/XVIII7.5. од 16. март 2011. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 19. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
„МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА“, ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за специјалистичке академске студије
из мултидисциплинарне области –„Медицинска физика,“, износи
120.000,00 (словима: сто двадесет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 2.500 евра.
3. Висина надокнаде за пријаву, оцену и одбрану завршног рада
износи:
20.000,00 (словима: двадесет хиљада) динара.
4. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
- трошкове за послове организације и реализације студија
- унапређење материјалне основе рада.
5. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/6-11)
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 Универзитета, број 3222/XVIII-7.5. од
16. март 2011. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 19. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
„Европска и међународна политика и управљање
кризом“, ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
1. Висина школарине за један семестар студија износи (студије
трају два семестра):
60.000,00 (словима: шесдесет хиљада) динара.
Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- материјалне трошкове процеса наставе;
- надокнаде према уговору за ангажовање наставника за извођење
наставе;
- надокнаде за стручне и административне послове везане за
реализацију програма
- проширење матeријалне основе рада.
2. Трошкови конкурса износе 2.500,00 (словима: две хиљаде пет
стотина) динара.
3. Висина надокнаде за израду, оцену и одбрану завршног рада
за школску 2011/2012. годину износи:
75.000,00 (седамдесет пет хиљада) динара.
Из надокнаде се обезбеђује:
- надокнаде према уговору за ангажовање наставника
- надокнада за стручне и административне послове.
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/7-11)
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 Универзитета, број 3222/XVIII-7.5. од
16. март 2011. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 19. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
„БИОФИЗИКА“, ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за докторске академске студије из
мултидисциплинарне области –„Биофизика,“, износи
160.000,00 (словима: сто шесдесет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 4.000 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, 19. април 2011. године; Број: 020-5348/8-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 18. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и Одлуке Савета
Универзитета о оснивању Центра за обезбеђење квалитета, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16. јуна 2010. године донео је
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
КВАЛИТЕТА
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближе надлежности, начин рада
и руковођење Центром за обезбеђење квалитета (у даљем тексту:
Центар).
Члан 2.
Центар за обезбеђење квалитета је организациона јединица
Универзитета у Београду (у даљем тексту Универзитет) основана
ради обезбеђивања система осигурања квалитета на Универзитету и
факултетима у његовом саставу, без својства правног лица, који заједно
са Одбором за обезбеђење и унапређење квалитета чини јединствен
институционални систем обезбеђења квалитета високог образовања
на Универзитету.
Члан 3.
Послови 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;
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- 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,
- административно-технички послови
- формирање и ажурирање базе података по областима обезбеђења
квалитета према Стандардима квалитета Националног савета за високо
образовање,
- прикупљање и статистичка обрада података од значаја за
праћење, контролу, обезбеђење и развој високог образовања у
областима и мерама за обезбеђење квалитета, дефинисаним актима
Универзитета,
- обезбеђивање јавности података из делатности Центра
- евидентирање и старање о материјалима и документима
Центра
- и други послови из области обезбеђењења и контроле квалитета,
у складу са Законом о високом образовању и подзаконским актима, и
општим актима Универзитета.
Члан 4.
Центром руководи директор кога именује ректор, на четири
године са могућношћу поновног именовања.
За директора може бити именовано лице које има високу стручну
спрему, три године радног искуства и знање једног светског језика.
Директор Центра присуствује седницама Одбора за обезбеђење
и унапређење квалитета.
Члан 5.
Актом о унутрашњој организацији утврђују се послови Центра,
укупан број радних места са називом и описом послова и потребним
бројем извршилаца, као и услови за свако радно место.
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Висину зараде директора и осталих запослених утврђује ректор,
у складу са општим актима којима се уређују зараде запослених у
Стручној служби Универзитета.
Члан 6.
Средства за рад Центра обезбеђује оснивач Универзитета
из буџета и Универзитет у складу са одлуком надлежног органа
Универзитета.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у «Гласнику Универзитета у Београду».
(Београд, 28. април 2011. године; Број: 612-5669/1-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета” бр. 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), и члана 33. став
1. Правилника о раду одбора за професионалну етику (“Гласник
Универзитета” бр. 137/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници
од 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА
За чланове Етичког одбора бирају се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, декан Фармацеутског факултета
2. проф. др ИВАНКА ПОПОВИЋ, декан Технолошко-металуршког
факултета
3. проф. др ЉУБИША ЗЕКОВИЋ, декан Физичког факултета
4. проф. др ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЋ, декан Факултета
безбедности
5. др ЉИЉАНА ВИЋOВАЦ-ПАНИЋ, директор Института за примену
нуклеарне енергије - ИНЕП
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222-XIX-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 57. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), члана 8.
тачка 3. Правилника о раду одбора за професионалну етику (“Гласник
Универзитета” бр. 137/07) и предлога Већа института број 06: 4780/2-4
од 2. марта 2011. године, Сенат Универзитета у Београду на седници
од 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
Бира се др Влатка Вајс, научни саветник Института за хемију,
технологију и металургију за члана Одбора за професионалну етику
из реда представника Већа институтâ.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), чл. 7. и
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за
универзитетска признања број 06-4866/2-III oд 11. марта 2011. године,
а на иницијативу Правног факултета, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Господину ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ,
премијеру Руске Федерације, за изузетан допринос од националног
значаја.
О бразложење
Владимир Владимирович Путин је рођен у Лењинграду (данашњи
Санкт Петербург) 7. октобра 1952. године. Дипломирао је на Правном
факултету Лењинградског државног универзитета 1975, а докторирао
на Санктпетербуршком институту 1997. године. После дипломирања,
запослио се у КГБ-у. Радио је у Директорату КГБ Лењинграда и
Лењинградске области. Од 1985. до 1990. године, био је на дужности
у Дрездену, Источна Немачка. После пада Берлинског зида вратио
се у Совјетски Савез и, јуна 1991. године, запослио се у Одсеку за
међународна питања на Лењинградском државном универзитету.
Владимир Путин је постао први заменик градоначелника Санкт
Петербурга 1994, а 1996. године члан администрације председника
Бориса Јељцина. Oд јула 1998. до августа 1999. године, био је шеф
руске обавештајне службе ФСБ, радећи и као секретар у служби
безбедности од марта до августа 1999. године. Тадашњи председник
Русије Борис Јељцин, 31. децембра 1999. године, поднео је оставку
и именовао Владимира Путина за привременог председника. Био је
председник Руске Федерације у два мандата, оба пута остваривши
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убедљиве победе на непосредним изборима, да би 8. маја 2008. године
постао Председник Владе Руске Федерације.
Владимир Путин је предано радио на економском, политичком и
војном препороду Руске Федерације. Он је радио и на учвршћивању
централне власти у свим губернијама, чиме је битно смањио ризик од
сепаратистичких акција. Убрзани економски развој и успостављање
стабилних државних институција основни су разлози Путиновог
ауторитета у Руској Федерацији, као и у многим земљама света,
нарочито оним у развоју. У Руској Федерацији, Владимир Путин се
сматра симболом оживљеног патриотизма и човеком који је Русији,
после слома СССР-а, вратио достојанство, а грађанима омогућио бољи
живот и повратио наду. Много је учинио за рехабилитацију положаја
православне цркве у Руској Федерацији, чиме је допринео културном
и моралном препороду руског народа. Године 2007. проглашен је за
„личност године“ у избору америчког Тајм магазина, а 2006. године
му је француски председник Жак Ширак доделио Велики крст Легије
части, највише француско одличје. То је потврда великог личног
ауторитета Владимира Путина, али и ауторитета Руске Федерације
која се сигурним корацима вратила на међународну сцену.
По образовању дипломирани правник, посебно усмерен ка
међународном праву, полиглота који поред матерњег руског говори и
друге језике, а немачки на високом нивоу, велики руски патриота, али
и поборник доследног поштовања међународног права и принципа
националне суверености, Владимир Путин је дао велики допринос
остваривању владавине права у свету, борби против тероризма и
успостављању стабилног и рационалног глобалног друштва. Политичко
и државничко деловање Владимира Путина означило је снажно
присуство Русије на светској сцени као силе спремне на сарадњу и
компромисе, привржене савременим правним принципима модерног
света и очувању светског мира. На унутрашњем плану, Владимир
Путин је стабилизовао привреду, тако да је Русија почела да тражи
своју меру економског уређења, што је учврстило приватну својину
и тржишну привреду. Окренутост Путина будућности омогућила
је да Русија преболи расколе из прошлости, да наступи национално
помирење и да Руска православна црква буде безболно реинтегрисана
у ткиво друштва.
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У Републици Србији, Владимир Путин ужива углед државника
од ауторитета. Он је проглашен за почасног грађанина више српских
градова: Новог Сада, Сомбора, Врњачке Бање, Рашке, Апатина,
Врбаса, Пожаревца, Љубовије, Оџака, Свилајнца и Лознице. На челу
моћне државе и великог народа, који се у Србији традиционално
сматра не само пријатељским, већ и братским, много пута је доказао
да је принципијелни пријатељ српског народа и Србије. Додељивањем
овог признања од стране најстарије и најугледније високообразовне
институције у Србији и Београду, њен лауреат постаје и формално
уграђен у саме темеље дуге и часне традиције ове државе, а нарочито
овога града, за чије је ослобођење после Другог светског рата у
највећој мери била заслужна совјетска војска. Владимир Путин је дао
немерљив допринос развоју билатералних односа и стварању услова
за обнављање веза између Русије и Србије које превазилазе државну
политику.
Владимир Путин је државник с јасном визијом, снажан и
свестран човек, богатог духа и опште културе. Премда није научник
према професионалном опредељењу нити професор права, он је
дао огроман допринос јачању ауторитета права и правне државе, а
посредно и правне науке, у Руској Федерацији, и шире, нарочито на
Балкану. Озбиљне правне и политиколошке студије, на Западу и на
Истоку, написане су о процесу транзиције за време Владимира Путина
и делотворном установљавању стубова уставне демократске државе
у Руској Федерацији. У области међународног права, његов највећи
допринос огледа се у доследном инсистирању на поштовању основних
принципа међународног права. Залажући се за заштиту територијалне
целовитости и суверенитета држава, Владимир Путин је показао да се
модерне државе не могу цепати, разбијати и делити вољом моћника,
као ни терористичким деловањем и злочинима сепаратиста. У
области унутрашњег права, он је доказао да јака власт и демократски
легитимитет иду заједно, као и да je стабилна уставна демократија
остварива и у земљама тзв. бившег социјалистичког блока. Успешна
транзиција и изградња демократске правне државе под Путиновим
руководством снажан су подстицај државама, попут Србије, које на
том путу наилазе на озбиљне препреке.
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Додељивањем почасног доктората Универзитет у Београду би
исказао највише поштовање Владимиру Путину као државнику и
неизмерну захвалност као пријатељу за све што је учинио и чини за
очување територијалне целовитости Републике Србије и достојанства
српског народа и свих њених грађана. Ово високо признање
председнику Владе Руске Федерације истовремено представља и
облик захвалности стотинама руских научника који су између два
светска рата својим доприносом уздигли Универзитет у Београду на
светски ниво, међу којима је било 11 чланова САНУ. Од 42 катедре на
Универзитету у Београду, 24 су држали руски професори, док је само
на Правном факултету у Београду свој траг оставило 12 најугледнијих
руских професора, којима је прошле године откривена спомен-плоча.
Стога је нашем Универзитету, нашој држави и народу велика част да
Владимир Владимирович Путин постане почасни доктор Универзитета
у Београду.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Правног факултета и предлога Комисије
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-2/4866)
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 Медицинског факултета број: 3550/5 од 20.10.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број:
02-020-4787/35 са седнице од 17.12.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ЛЕШИЋ 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 29. јуна 2010. године, на web
страници 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 13. септембра 2010.
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 20. октобра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александар Лешић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 05.новембра 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 10. децембра
2010. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 17. децембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф.
др Александар Лешић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.1)
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, 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 ветеринарске медицине број: 01-172/6 од
27.10.2010.године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број: 02-020-4787/36 са седнице од 17.12.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДИСЛАВА ТЕОДОРОВИЋ у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Зоохигијена.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет ветеринарске медицине је дана 19. маја 2010. године, у
листу „Послови“ и на web страници Националне службе за запошљавање
објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора,
за ужу научну област Зоохигијена, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. септембра 2010.
године преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 27. октобра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Радислава Теодоровић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 05.новембра 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 10. децембра
2010. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 17. децембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф. др
Радислава Теодоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.2)
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, 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 Биолошког факултета број: 15/526-1 од 03.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области природних наука број: 02020-5002/3-10 са седнице од 27.12.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЖЕЉКО М. ТОМАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња.
О б р а з л о ж е њ е
Биолошки факултет је дана 20. октобра 2010. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Морфологија, систематика и филогенија животиња, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. новембра 2010.
године преко wеb странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. децембра 2010.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Томановић изабере у
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 16.децембра 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 20. децембра
2010. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27. децембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф.
др Жељко Томановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.3)
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, 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: 2901/1 од 26.11.2010.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука број: 02-020-4917/16-10 са седнице од 11.01.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРИЦА ТОМИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Комуникологија.
О б р а з л о ж е њ е
Филолошки факултет је дана 09. јуна 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Комуникологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. септембра 2010.
године преко огласне табле и wеb странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. новембра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зорица Томић изабере у звање редовног
професора.
Филолошки факултет је дана 1.децембра 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 4. јануара 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 11. јануара 2011.године. године дало је
мишљење да се проф. др Зорица Томић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Медицинског факултета број: 3550/3 од 22.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број:
06-3318/41 са седнице од 01.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НАЂА ВАСИЉЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Хигијена и медицинска екологија.
О б р а з л о ж е њ е
Медицински факултет је дана 12. октобра 2010. године, на web
страници Националне службе за запошљавање објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хигијена и
медицинска екологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. новембра 2010.
године преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. децембра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Нађа Васиљевић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 12.јануара 2011.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 24.јануара 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Нађа Васиљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.

43

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 Медицинског факултета број: 2403/3 од
22.12.2010.године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број: 06-3318/43 од 01.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЉИЉАНА МАРКОВИЋ-ДЕНИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Медицински
факултет, за ужу научну област Епидемиологија.
О б р а з л о ж е њ е
Медицински факултет је дана 29. јуна 2010. године, на web
страници Националне службе за запошљавање објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Епидемиологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04. октобра 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. децембра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љиљана Марковић-Денић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12.јануара 2011.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 24.јануара 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Љиљана Марковић-Денић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Медицинског факултета број: 2404/3 од
22.12.2010.године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број: 06-3318/42 од 01.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРЈАНА КРОТИН 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 29. јуна 2010. године, на web
страници 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 04. октобра 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. децембра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Мирјана Кротин изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 12.јануара 2011.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 24.јануара 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01. фебруара 2011. године. године дало је мишљење да се проф.
др Мирјана Кротин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Медицинског факултета број: 2355/3 од
22.12.2010.године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број: 06-3318/44 од 01.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВА ПЕРВУЛОВ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Гинекологија и акушерство.
О б р а з л о ж е њ е
Медицински факултет је дана 29. јуна 2010. године, на web
страници Националне службе за запошљавање објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Гинекологија
и акушерство, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04. октобра 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. децембра 2010.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослава Первулов изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12. јануара 2011.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 24.јануара 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Мирослава Первулов може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Пољопривредног факултета број: 390/2-3/1
од 25.11.2010.године, и мишљења Већа научних области техничких
наука број: 06-4089/11-11 са седнице од 07.02.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГАН В. ПЕТРОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Механика и термодинамика.
О б р а з л о ж е њ е
Пољопривредни факултет је дана 07. јула 2010. године, у листу
„Послови“ и на web страници Факултета и Универзитета објавио
конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу
научну област Механика и термодинамика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. септембра 2010.
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 25. новембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Петровић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 03. децембра 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 31.јануара 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Драган Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Факултета организационих наука број: 0502-4/116-1 од 29.12.2010.године, и мишљења Већа научних области
техничких наука број: 06-4089/16-11 са седнице од 07.02.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН Б. СИМИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу
научну област Информационе технологије.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет организационих наука је дана 08. септембра 2010.
године, у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Информационе технологије, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. новембра 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. децембра 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Дејан Симић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет организационих наука је дана 19. јануара 2011.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 31.јануара 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Дејан Симић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Саобраћајног факултета број: 553/5 од 05.11.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 064089/15-11 са седнице од 07.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НАТАША ГОСПИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за
ужу научну област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и
мрежа.
О б р а з л о ж е њ е
Саобраћајни факултет је дана 16. јуна 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Експлоатација телекомуникационог
саобраћаја и мрежа, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. октобра 2010. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. новембра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Наташа Госпић изабере у звање редовног
професора.
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Саобраћајни факултет је дана 17. новембра 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 28. новембра
2010. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Наташа Госпић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Машинског факултета број: 1629/2 од 23.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 064089/14-11 са седнице од 07.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДИЦА ПРОКИЋ-ЦВЕТКОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Машински факултет,
за ужу научну област Технологија материјала-машински материјали и
заваривање.
О б р а з л о ж е њ е
Машински факултет је дана 29. септембра 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Технологија материјала-машински
материјали и заваривање, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. новембра 2010.
године преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. децембра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Радица Прокић-Цветковић изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 12. јануара 2011.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 24. јануара 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Радица Прокић-Цветковић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Машинског факултета број: 1643/2 од 23.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 064089/13-11 са седнице од 07.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГОСЛАВА СТОЈИЉКОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Машински факултет,
за ужу научну област Технологија материјала-Погонски материјали и
сагоревање.
О б р а з л о ж е њ е
Машински факултет је дана 29. септембра 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Технологија материјала- Погонски
материјали и сагоревање, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. новембра 2010.
године преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. децембра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгослава Стојиљковић изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 12. јануара 2011.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 24. јануара 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Драгослава Стојиљковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Машинског факултета број: 1518/2 од 23.12.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 064089/12-11 са седнице од 07.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДОБРИЛА ШКАТАРИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу
научну област Електротехника.
О б р а з л о ж е њ е
Машински факултет је дана 15. септембра 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Електротехника, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. новембра 2010.
године преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. децембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Добрила Шкатарић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 12. јануара 2011. 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 24. јануара 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. фебруара 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Добрила Шкатарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број:3222/XIX-1.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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: 2525/10 од 06.12.2010.године,
и мишљења Већа научних области правно-економских наука број: 064072/9-11 са седнице од 08.02.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ОЛИВЕРА ВУЧИЋ у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за Уставноправну
ужу научну област.
О б р а з л о ж е њ е
Правни факултет је дана 03. јула 2010. године, у „Службеном
гласнику РС“ број 45 и листу „Послови“ од 07.07.2010. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за Уставноправну ужу
научну област, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. новембра 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 06. децембра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Оливера Вучић изабере у звање редовног
професора.

62

Гласник Универзитета у Београду

Правни факултет је дана 16. децембра 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08. фебруара 2011. године. године дало је мишљење да се
проф. др Оливера Вучић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Филозофског факултета број: 1962/1-IV-1
од 23.12.2010.године, и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука број: 020-3976/18 са седнице од 01.03.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИОМИР ДЕСПОТОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за
ужу научну област Андрагогија.
О б р а з л о ж е њ е
Филозофски факултет је дана 17. новембра 2010. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Андрагогија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. децембра 2010.
године преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 23. децембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Миомир Деспотовић изабере
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 19. јануара 2011. 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 01. марта 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Миомир Деспотовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Филозофског факултета број: 283/1-IV-1
од 17.02.2011.године, и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука број: 020-3976/19 са седнице од 01.03.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДАРА ДАМЉАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за
ужу научну област Руски језик.
О б р а з л о ж е њ е
Филозофски факултет је дана 29. децембра 2010. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Руски језик, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01. фебруара 2011.
године преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2011. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дара Дамљановић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 18. фебруара 2011. 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 01. марта 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Дара Дамљановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
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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 Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију број: 21/76 од 1.12.2010.године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука број: 020-3976/20
са седнице од 01.03.2011.године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НАДИЦА ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Поремећај комуникације у логопедији.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 17.
марта 2010. године, у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у
звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Поремећај комуникације у логопедији, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. августа 2010. године
преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2010. године, донело је одлуку утврђивању
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предлога да се кандидат др Надица Јовановић-Симић изабере у звање
редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 30.
децембра 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 01. марта 2011. године. године дало је
мишљење да се проф. др Надица Јовановић-Симић може изабрати у
звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.19)
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, 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 за специјалну едукацију и рехабилитацију
број: 21/9 од 2.03.2010.године, и мишљења Већа научних области
медицинских наука број: 06-4602/2 са седнице од 01.03.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИЛЕ ВУКОВИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Поремећаји језика.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 22.
априла 2009. године, у листу „Послови“, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Поремећаји језика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. децембра 2009.
године преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. марта 2010.године, донело је одлуку утврђивању
предлога да се кандидат др Миле Вуковић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 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 20. мajа 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
27. маја 2010. године, донело је мишљење да се проф. др Миле Вуковић
не може изабрати у звање редовног професора на Универзитету у
Београду- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију јер не
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чл. 120. Статута Универзитета у Београду, односно кандидат нема
довољан број научних радова од значаја за развој науке у ужој научној
области објављених у међународним часописима. Сенат Универзитета,
на седници одржаној дана 22. децембра 2010. године донео је закључак
да се одложи доношење одлуке о предлогу за избор др Милета
Вуковића у звање редовног професора и да се прибави мишљење већа
научне области о новим прилозима који су у међувремену достављени
Сенату.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01. марта 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Миле Вуковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.20)
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, 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: 2522/5-2010
од 02.02.2011.године, и мишљења Већа научних области техничких
наука број: 06-4721/15-11 са седнице од 07.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН М. РАДОЈЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет,
за ужу научну област Електроенергетски системи.
О б р а з л о ж е њ е
Електротехнички факултет је дана 03. новембра 2010. године,
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Електроенергетски системи, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. децембра 2010.
године преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. јануара 2011. године, донело је одлуку утврђивању
предлога да се кандидат др Зоран Радојевић изабере у звање редовног
професора.
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Електротехнички факултет је дана 03. фебруара 2011. 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. марта 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 07. марта 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Зоран Радојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16. марта 2011.
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, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-1.21)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
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
Факултета политичких наука број 02-424/1 са седнице од 24. фебруара
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 16. марта 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др МИРОСЛАВУ СИМИЋУ, редовном професору
Факултета политичких наука продужaва се радни однос за три школске
године, односно до 30. септембра 2014. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници
одржаној 24. фебруара 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Мирославу Симићу, за три школске године, односно до 30. септембра
2014. 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. март 2011. године; Број: 3222-XIX-2.1)
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
Eкономског факултета број 850/1 са седнице од 03. фебруара 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници од 16. марта 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ЈУРИЈУ БАЈЕЦУ, редовном професору Eкономског
факултета продужaва се радни однос за три школске године, односно
до 30. септембра 2014. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Eкономског факултета на седници одржаној
03. фебруара 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Јурију Бајецу,
за три школске године, односно до 30. септембра 2014. 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. март 2011. године; Број: 3222-XIX-2.2)
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
Eкономског факултета број 851/1 са седнице од 02. марта 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ДУШАНКИ УШЋУМЛИЋ, редовном професору
Eкономског факултета продужaва се радни однос за три школске
године, односно до 30. септембра 2014. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Eкономског факултета на седници одржаној
02. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Душанки
Ушћумлић, за три школске године, односно до 30. септембра 2014.
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. март 2011. године; Број: 3222-XIX-2.3)
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
Физичког факултета број 88/1 са седнице од 23. фебруара 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др АЛЕКСАНДРУ СРЕЋКОВИЋУ, редовном професору
Физичког факултета продужaва се радни однос за једну школску
годину, односно до 30. септембра 2012. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Александру
Срећковићу, за једну школску годину, 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. март 2011. године; Број: 3222-XIX-2.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 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 медицинских наука број
4778/3-3 од 10. марта 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних струковних студија
„Зубни техничар – протетичар“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: зубни техничар – протетичар.
О б р а з л о ж е њ е:
Стоматолошки факултет је дана 23. фебруара 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 22. фебруара 2011. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној
10. марта 2011. године размотрило предлог, те предложило Сенату
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-3.1)
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, 44/10
и 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 медицинских наука број
4778/3-3 од 10. марта 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија „Фармација 1“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста фармације..
О б р а з л о ж е њ е:
Фармацеутски факултет је дана 4. марта 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење нових модула
Имунофармакологија и Загађивачи животне средине и процена ризика
у оквиру студијског програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седницама одржаним 23. децембра
2010. године и 3. фебруара 2011. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 10.
марта 2011. године размотрило предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена студијског програма, што је Сенат и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 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 медицинских наука број
4778/3-4 од 10. марта 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија „Фармација 2“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста фармације..
О б р а з л о ж е њ е:
Фармацеутски факултет је дана 4. марта 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење нових модула
Имунофармакологија и Загађивачи животне средине и процена ризика
у оквиру студијског програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седницама одржаним 23. децембра
2010. године и 3. фебруара 2011. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 10.
марта 2011. године размотрило предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена студијског програма, што је Сенат и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-3.3)
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, 44/10
и 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 медицинских наука број
4778/3-5 од 10. марта 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија „Фармација 3“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста фармације..
О б р а з л о ж е њ е:
Фармацеутски факултет је дана 4. марта 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке, са модулом Пуштање лека у промет, који је
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седницама одржаним
23. децембра 2010. године и 3. фебруара 2011. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 10.
марта 2011. године размотрило предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена студијског програма, што је Сенат и усвојио,
те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XIX-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа за мултидисциплинарне студије број 612-4630/I-7-11
од 02. марта 2011. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија: Биомедицинско инжењерство и технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет докторских студија: Биомедицинско
инжењерство и технологије поднео је Универзитету у Београду предлог
за измену студијског програма из става 1. ове одлуке, и то у делу који се
односи на проширење броја изборних предмета. Предлаже се увођење
три нова изборна предмета: Биоелектрохемија, наставник проф. др.
Зоран Стевић, Технички факултету у Бору; Дигитална обрада сигнала,
наставник проф. др. Мирослав Лутовац, Електротехнички факултет
Универзитета у Београду; Компјутерска биомеханика, наставник
проф. др. Ненад Филиповић, Машински факултет Универзитета у
Крагујевцу.
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
02. марта 2011. године размотрило предлог Програмског савета и
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа за мултидисциплинарне студије број 612-338/VII-13
/1/10 од 23. децембра 2010. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских студија: Превентивна конзервација
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет дипломских академских студија: Превентивна
конзервација је дана 23. децембра 2010. године поднео Универзитету
у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове
одлуке, и то: раздвајање предмета Превентивна конзервација дрвета
и текстила на предмете Особине предмета од дрвета у функцији
превентивне конзервације (проф. др Драгица Вилотић) и Особине
предмета од текстила у функцији превентивне конзервације (проф
Мирјана Костић); додатно ангажовање професора Режиса Бертолона,
Универзитет Париз 1 – Сорбонa, за изборни предмет Превентивна
конзервација археолошких предмета; смањење фонда часова за курс
Архитектура-организација и функционалност простора, за курс
Загађивачи и материјали који се користе у конзервацији; курс Контрола
штеточина; и курс Ванредне прилике.
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
23. децембра 2010. године размотрило предлог Програмског савета и
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
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(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа за мултидисциплинарне студије број: 612-4630/I-4.511 од 02. марта 2011. године. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских студија: Европска и међународна политика и управљање
кризом.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет дипломских академских студија: Европска и
међународна политика и управљање кризом поднео је Универзитету
у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове
одлуке, и то у делу који се односи на реализацију наставе на модулу:
Геополитика. Уместо проф. др Драгане Митровић, наставу на модулу:
Геополитика, изводиће проф. др Мирко Грчић, редовни професор,
Географски факултет, и Микица Сибиновић, асистент, Географски
факултет.
Веће за мултидисциплинарне студије je на седници одржаној
02. марта 2011. године размотрило предлог Програмског савета и
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.3)
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:
612-4630/I-8.1/9.1-11, од 02. марта 2011. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ О
БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
1. У прву годину мултидисциплинарних докторских студија –
„Биофизика“, уписаће се 10 студената у статусу студената који сами
плаћају школарину.
2. У прву годину мултидисциплинарних
академских
специјалистичких студија – „Медицинска физика“, уписаће се 15
студената у статусу студената који сами плаћају школарину.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије, број
612-4630/I-3574/3-11, од 02. марта 2011. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Прилагођавање на могуће климатске промене и одрживи развој”
кандидата мр Ане Секе, дипл. политиколога за међународне односе.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Дарко Надић, ванредни професор, Факултет
политичких наука, Универзитет у Београду;
2. проф. др Боривој Рајковић, ванредни професор, Физички
факултет, Универзитет у Београду;
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.6-11)
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
612-4630/I-4310/3-11, од 02. марта 2011. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Интегрисани мoдел управљања отпадним материјама од експлоатације
пловних објеката у редовним и ванредним ситуацијама“ кандидата мр
Владанке Пресбургер Улниковић, дипл. инж. тех.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Душан Антоновић, редовни професор, Технолошкометалуршки факултет
2. др Александра Милутиновић-Николић, научни саветник,
Институт за хемију, технологију и металургију
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.6-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

88

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
612-4630/I-4139/3-11, од 02. марта 2011. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16. марта 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
“Експериментална и нумеричка термо-механичка анализа процеса
заваривања трењем мешањем легура алуминијума високе чврстоће”
кандидата мр Дарка М. Вељића, дипл. маш. инж.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет
2. проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 16. март 2011. године; Број: 3222/XVIII-7.6-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.

89

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета у Београду”
број 129/06), а по жалби Сабине (Милан) Агадишан на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 06613-2862/3-10, од 26.01.2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16.03.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Сабине (Милан) Агадишан на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-2862/3-10, од 26.01.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Филолошког факултета Западног универзитета
у Темишвару, Румунија од 03.03.2010. године, као диплома основних
студија (професор румунског језика и књижевности).
Преиначује се одлука и предметна исправа се признаје као
диплома основних студија (професор енглеског језика и књижевности
и професор румунског језика и књижевности).
Образложење
Сабина (Милан) Агадишан, рођена 15.09.1985. године у Вршцу,
Република Србија, поднела је 16.02.2011. године жалбу Сенату
Универзитета у Београду, бр. 06-613-4551/3-11 на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 06613-2862/3-10, од 26.01.2011. године, којом се признаје високошколска
исправа Филолошког факултета Западног универзитета у Темишвару,
Румунија од 03.03.2010. године, као диплома основних студија
(професор румунског језика и књижевности). Након што је Филолошки
факултет Универзитета у Београду предложио, у свом Предлогу
одлуке бр. 1140/1 од 29.06.2010. године, да се предметна диплома
призна као диплома основних студија (професор румунског језика и
књижевности, VII-1 степен стручне спреме), документација кандидата
упућена је Комисији за признавање страних високошколских исправа
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Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници
одржаној 26.01.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-2862/3-10,
према којој је предметна диплома призната као диплома основних
студија (професор румунског језика и књижевности).
Сабина (Милан) Агадишан поднела је 16.02.2011. године на ову
одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06-613-4551/3-11,
којом је захтевала да јој се исправа призна као диплома основних
студија (професор енглеског језика и књижевности и професор
румунског језика и књижевности).
На седници Сената Универзитета у Београду од 16.03.2011.
године, разматрана је жалба кандидаткиње и уважени наводи изнети у
њој, те је усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 18. март 2011. године; Број: 3222/XIX-13.1/2862/4-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Мирјане (Борислав) Станишић на
Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-295/3-11, од 25.02.2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16.03.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Мирјане (Борислав) Станишић и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-295/3-10, од 25.02.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Московског државног института међународних
односа Министарства спољних послова Руске Федерације, Москва,
Руска Федерација, од 10.06.2010. године, као диплома двогодишњих
дипломских академских студија (мастер политиколог), са 120 (сто
двадесет) стечених ЕСПБ.
Образложење
Универзитету у Београду и Факултету политичких наука обратила
се Мирјана (Борислав) Станишић, рођена 02.04.1986. године у Сплиту,
Република Хрватска, захтевом за признавање дипломе Московског
државног института међународних односа Министарства спољних
послова Руске Федерације, Москва, Руска Федерација, од 10.06.2010.
године. Након што је Факултет политичких наука Универзитета у
Београду предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 08-63/1 од 12.01.2011.
године, да се предметна диплома призна као диплома магистарских
студија (магистар политичких наука), документација кандидата
упућена је Комисији за признавање страних високошколских исправа
Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници
одржаној 26.01.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-295/3-11,
према којој је предметна диплома призната као диплома двогодишњих
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дипломских академских студија (мастер политиколог), са 120 (сто
двадесет) стечених ЕСПБ.
Мирјана (Борислав) Станишић поднела је 02.03.2011. године на
ову одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-295/411, којом је захтевала да јој се исправа призна као диплома магистра
политичких наука.
На седници Сената Универзитета у Београду од 16.03.2011.
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи одлука Комисије Универзитета за
признавање страних високошколских исправ, те је усвојена одлука
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана
од дана
(Београд, 18. март 2011. године; Број: 3222/XIX-13.2/295/4-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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 Мaтематичког факултета број: 930/5-10 од 24.02.2011.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 01-612-4724-4/11 са седнице од 07.03.2011. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН РАКИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Мaтематички факултет, за ужу научну
област Геометрија.
О б р а з л о ж е њ е
Мaтематички факултет је дана 08. децембра 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 15. јануара 2011. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. фебруара 2011. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Ракић изабере у звање
редовног професора.
Мaтематички факултет је дана 28. фебруара 2011. 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 07. марта 2011. године дало је мишљење да се проф. др
Зоран Ракић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла 2011.
године разматрао је захтев Мaтематичког 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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 Мaтематичког факултета број: 939/4-10 од 24.02.2011.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број: 01-612-4723-4/11 са седнице од 07.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДАРКО МИЛИНКОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Мaтематички факултет, за
ужу научну област Математичка анализа.
О б р а з л о ж е њ е
Мaтематички факултет је дана 08. децембра 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 14. јануара 2011. године
преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. фебруара 2011. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дарко Милинковић изабере у
звање редовног професора.
Мaтематички факултет је дана 28. фебруара 2011. 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. фебруара
2011. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 07. марта 2011. године. године дало је мишљење да
се проф. др Дарко Милинковић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла 2011.
године разматрао је захтев Мaтематичког 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.2)
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 Пољопривредног факултета број: 390/4-3/2 од
17.02.2011.године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број:02:06-4836/9 са седнице од 14.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Исхрана домаћих и гајених животиња.
О б р а з л о ж е њ е
Пољопривредни факултет је дана 17. новембра 2010. године, у
листу „Послови“ и преко web стране Факултета објавио конкурс за
избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Исхрана домаћих и гајених животиња, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. децембра 2010.
године преко web стране и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 17. фебруара 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ненад Ђорђевић изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 21. фебруара 2011. 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 07. марта 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 14. марта 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Ненад Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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 Пољопривредног факултета број: 390/2-3/2 од
25.11.2010.године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број:02:06-4836/8 са седнице од 14.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН ПОПОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Одгајивање и репродукција домаћих и гајених
животиња.
О б р а з л о ж е њ е
Пољопривредни факултет је дана 16. јуна 2010. године, у листу
„Послови“ и преко web стране Факултета објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Одгајивање и репродукција домаћих и гајених животиња, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. октобра 2010. године
преко web стране и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 25. новембра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зоран Поповић изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 29.новембра 2010. године
доставио Универзитету захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима са допуном од 11. фебруара 2011. године.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 07. марта 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 14. марта 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Зоран Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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: 223 од 04.03.2011.
године, и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука број:02:06-4843/10 са седнице од 22.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу
научну област Просторно планирање.
О б р а з л о ж е њ е
Географски факултет је дана 19. јануара 2011. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Просторно планирање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. фебруара 2011.
године преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Дејан Филиповић изабере у звање редовног
професора.
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Географски факултет је дана 11. марта 2011. 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 15. марта 2011.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној дана 22. марта 2011. године. године дало је
мишљење да се проф. др Дејан Филиповић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла
2011. 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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: 222 од 04.03.2011.
године, и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука број:02:06-4843/9 са седнице од 22.03.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГУТИН ТОШИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу
научну област Просторно планирање.
О б р а з л о ж е њ е
Географски факултет је дана 20. октобра 2010. године, у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Просторно планирање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. децембра 2010.
године преко web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. марта 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгутин Тошић изабере у звање редовног
професора.
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Географски факултет је дана 11. марта 2011. 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 15. марта 2011.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној дана 22. марта 2011. године. године дало је
мишљење да се проф. др Драгутин Тошић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла
2011. 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.6)
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 Стоматолошког факултета број:349/1 од
23.2.2011.године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број:02:06-5035/3 са седнице од 05.04.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ТОДОРОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Стоматолошки
факултет, за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке.
О б р а з л о ж е њ е
Стоматолошки факултет је дана 17. новембра 2010. године, у
„Службеном гласнику РС“ 86/10, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Клиничке стоматолошке
науке, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. јануара 2011. године
преко огласних табли у наставно-научним јединицама Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. фебруара 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александар Тодоровић изабере у звање
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 28. фебруара 2011.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 29. марта 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 22. марта 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Александар Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла 2011.
године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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 за специјалну едукацију и рехабилитацију
број 30/169 од 15. октобра 2009. године и допуне број 30/72 од 29.
марта 2011. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука број:02:06-5035/2 са седнице од 05.04.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДИЈАНА ЛАЗИЋ-СИМИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Неурологија и
Психијатрија.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
08. јула 2008. године, у листу „Послови“, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Неурологија и
Психијатрија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јула 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 15. септембра 2009.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дијана Лазић-Симић изабере
у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 29.
марта 2011.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 29. марта 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 05. априла 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Дијана Лазић-Симић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла
2011. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 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 за специјалну едукацију и
рехабилитацију број 21/9 од 23. фебруара 2011. године и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука број:02:065033/19 са седнице од 05.04.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НЕНАД ГЛУМБИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Олигофренологија.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 10.
новембра 2010. године, у листу „Послови“, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Олигофренологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. јануара 2011. године
преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 22. фебруара 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ненад Глумбић изабере у звање редовног
професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 01.
марта 2011. 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 29. марта 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 05. априла 2011. године. године дало је
мишљење да се проф. др Ненад Глумбић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. априла
2011. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-2.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 131. став 2. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09) и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Eлектротехничког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СРЂАНУ СТАНКОВИЋУ, редовном професору
у пензији Универзитета у Београду - Eлектротехнички факултет,
додељује се звање професор емеритус.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Срђану Станковићу, редовном
професору у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. фебруара 2011. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: проф. др. Бранко Ковачевић, Електротехнички
факултет, проф. др Миодраг Поповић, Електротехнички факултет и
академик Антоније Ђорђевић, Електротехнички факултет.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Срђану Станковићу 09. марта 2011. године. Реферат и предлог одлуке
објављени су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 13. априла 2011. године, тајним гласањем,
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.
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(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 131. став 2. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09) и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Фармацеутског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ИВАНКИ МИЛЕТИЋ, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду - Фармацеутски факултет, додељује се звање
професор емеритус.
О б р а з л о ж е њ е:
Фармацеутски факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Иванки Милетић, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. фебруара 2011. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет,
проф. др Слађана Шобајић, Фармацеутски факултет и проф. др
Бранислава Миљковић, Фармацеутски факултет.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Иванки
Милетић 29. марта 2011. године. Реферат и предлог одлуке објављени
су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 13. априла 2011. године, тајним гласањем,
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.
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(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 131. став 2. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09) и
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа
Филолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СЛОБОДАНУ ГРУБАЧИЋУ, редовном професору у
пензији Универзитета у Београду - Филолошки факултет додељује се
звање професор емеритус.
О б р а з л о ж е њ е:
Филолошки факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Слободану Грубачићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. фебруара 2011. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: проф. др Смиља Срдић, Филолошки факултет,
проф. др Зоран Пауновић, Филолошки факултет, проф. др Александра
Вранеш, Филолошки факултет, проф. др Љиљана Марковић, Филолошки
факултет и проф. др Весна Половина, Филолошки факултет.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Слободану Грубачићу 09. марта 2011. године. Реферат и предлог
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.
Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 13. априла 2011. године, тајним гласањем,
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.
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(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 131. став 2. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09) и члана
2. став 3. Правилника о условима и поступку додељивања звања и
правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“,
број 132/06), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.
априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ЈАГОШУ ПУРИЋУ, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду - Физички факултет, додељује се звање
професор емеритус.
Образложење
Проф. др Јагош Пурић је био ректор Универзитета у Београду, у
периоду од 1998. до 2000. године.
Решењем декана Физичког факултета бр. 565/1 од 29. септембра
2010. године проф. др Јагошу Пурићу престао је радни однос на
Физичком факултету због испуњења услова за одлазак у пензију.
Физички факултет је доставио Универзитету писану сагласност
проф. др Јагоша Пурића да му се додели звање професор емеритус.
Како су се стекли сви услови предвиђени чланом 2. став 3.
Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима
професора емеритуса, Сенат је једногласно донео одлуку наведену у
изреци.
(Београд, 13. aприл 2011. године; Број: 3222-XX/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 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
Eкономског факултета број 5591/1 са седнице од 27. oктобра 2010.
године, Сенат Универзитета, на седници од 13. априла 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
Проф. др МИЛЕНИ ЈОВИЧИЋ, редовном професору Eкономског
факултета продужaва се радни однос за једну школску годину, односно
до 30. септембра 2012. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Eкономског факултета на седници одржаној
27. oктобра 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Милени
Јовичић, за једну школску годину, 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, 13. април 2011. године; Број: 3222-XX-5.1)
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
Физичког факултета број 153/2 са седнице од 30. марта 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ЗОРАНУ РАДОВИЋУ, редовном професору Физичког
факултета продужaва се радни однос за једну школску годину, односно
до 30. септембра 2012. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној
30. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Зорану
Радовићу, за једну школску годину, 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, 13. април 2011. године; Број: 3222-XX-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, 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 Фармацеутског факултета, број 01-559/1 од 04. априла 2011.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.
априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ dr OWEN CORRIGAN, profesor emeritus на School
of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Trinity College, University of
Dublin у звање гостујућег професора на Фармацеутском факултету
Универзитета у Београду.
Образложење:
Фармацеутски факултет је доставио образложени предлог да се
др Owen Corrigan, profesor emeritus на School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Trinity College, University of Dublin изабере у звање
гостујућег професора на Фармацеутском факултету Универзитета 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, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 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 13.
априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис
за школску 2011/2012. годину
I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. др ДЕЈАН ШАБИЋ, продекан Географског факултета
3. др ЛАЗАР САРАНОВАЦ, продекан Електротехничког факултета
4. др МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ, продекан Филозофског факултета
5. проф. др ВЕСНА КУНТИЋ, продекан Фармацеутског 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 2011/2012. годину.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај
о упису на Универзитет.
(Београд, 13. априла 2011. године; Број: 3222/XX-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично тумачење)
и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. априла 2011. године
донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску
2011/2012.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у
саставу Универзитета у Београду.
2. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса за први
ниво студија:
ПРВИ УПИСНИ РОК
- 22, 23. и 24. ју¬на 2011. – пријављивање кандидата;
- 27, 28. и 29. јуна 2011. – пријемни испити према распореду
факултета;
- 30. јуна 2011. – објављивање резултата на јединственој ранг
листи;
01. и 02. јула 2011. – рок за приговор на ранг листу;
3. јул 2010. – рок за доношење решења по приговору;
5. јул 2011. – објављивање коначне ранг листе за Универзитет;
Од 6. јула 2011. – упис студената, по распореду факултета
- упис студената мора бити завршен до 15. јула;
ДРУГИ УПИСНИ РОК:
- 01. и 02. септембра 2011. године - пријављивање кандидата
- 05., 06. и 07. септембра 2011. године - полагање пријемног
испита:
- 08. септембра 2011. године - објављивање резултата на
јединственој ранг листи;
- Примедбе на јединствену ранг листу: (36 сати од објављивања)
09. и 10. септембра 2011.; доношење решења по жалби (декан) у року
од 24 сата од пријема жалбе – 11. септембра 2010. године:
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- Објављивање коначних ранг листа факултета - 12. септембра
2011. године
- Објављивање коначне ранг листе Универзитета – 13. септембра
2011. године
- Упис: од 14. септембра 2011. го¬ди¬не, према распореду до 16.
септембра 2011. године
- Упис кандидата мора бити завршен до 16. септембра
3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса за
други и трећи ниво студија:
- од 15. до 20. септембра пријављивање кандидата;
- упис студената мора бити завршен до 30. септембра;
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 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 друштвено-хуманистичких
наука број 5215/V-4 од 07. априла 2011. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
политикологије - Политичка аналитика и менацмент у политици.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер политиколог политичке
аналитике и менаџмента у политици.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 21. фебруара 2011. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 01. јула 2010. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 07. aприла 2011. године размотрило предлог Факултета
и донело предлог одлуке као у изреци, уз измену назива студијског
програма који је у иницијалном предлогу факултета гласио Политичка
аналитика и менацмент, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-10.1)
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, 44/10
и 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 друштвено-хуманистичких
наука број 5215/V-5 од 07. априла 2011. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер политиколог студиja
Југоисточне Европе.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет политичких наука је дана 22. фебруара 2011. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 25. новембра 2010. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 07. aприла 2011. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-10.2)
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
Фармацеутског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. априла 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Улога квалификованог фармацеута у систему управљања квалитетом у фармацеутској индустрији“ на Фармацеутском факултету Универзитета у
Београду.
О б р а з л о ж ењ е:
Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење програма сталног усавршавања под називом
„Улога квалификованог фармацеута у систему управљања квалитетом
у фармацеутској индустрији“ у трајању од 60 часова (10 ЕСПБ).
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. априла 2011.
године, размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10) и члана 41. став 1. тачка 21. Статута Универзитета у
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), Сенат Универзитетета, на седници одржаној 13.
априла 2011. године, донео је
О Д Л У К У
о изменама Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду
Члан 1.
У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08 и 144/08),
табела 1. мења се и гласи:
‘’Табела 1.
МИНИМУМ КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИХ НАУЧНИХ
РЕЗУЛТАТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА У ПОЉУ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
ДОЦЕНТ
Минимална
вредност
Врста научног резултата
коефицијента
компетентности
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
10,67
+M51+M52+М60
од тога
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
6,67
+M51+M52
и
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M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43+M51
+M52

4,67

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
+M51+M52+М60
од тога
M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43
+M51+M52
и
M10+M20+ M41+M42+M51

Минимална
вредност
коефицијента
компетентности
32

25,33
18,67

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44
+M45+M50+М60
од тога
M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43+M50
и
M10+M20+ M41+M42+M51

Минимална
вредност
коефицијента
компетентности
46,67
36
26,67

Минимум квантитативно исказаних резултата подразумева збир
поена постигнутих након избора у претходно звање.
Кандидати који су у претходно звање бирани у више изборних
периода треба да остваре најмање две трећине минимума квантитативно
исказаних резултата у периоду од последњег избора (у последњих пет
година).
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Категоризација научних часописа врши се на основу листе коју
објављује Министарство за науку Републике Србије. Веће групације
друштвено хуманистичких наука доставља Министарству науке
предлог за категоризацију часописа.
При избору у наставничка звања у подручју тзв. „националних
наука’’ примењује се само норма која се односи на укупан коефицијент
компетентности, а не и норма у погледу његове унутрашње
структуре.’’
Члан 2.
Табела 2. мења се и гласи:

‘’Табела 2.

ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА
Напомена - науке су
разврстане на следећи
начин:

(1) природно-математичке и
медицинске

(2) техничко-технолошке и
биотехничке

(3) друштвене и хуманистичке.

Назив
групе
резултата
1
Монографије,
монографске
студије,
тематски
зборници,
лескикографске
и картографске
публикације
међународног
значаја

Ознака
групе
резултата
2
М10

Врста резултата

3
Истакнута
монографија
међународног
значаја

М

Вредност
резултата
(1)
(2)
(3)
4
5
6
7
М11 15
15
15
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Монографија
међународног
значаја
Монографска
студија/поглавље
у књизи М11 или
рад у тематском
зборнику водећег
међународног
значаја
Монографска
студија/поглавље
у књизи М12 или
рад у тематском
зборнику
међународног
значаја
Лексикографска
јединица или
карта у научној
публикацији
водећег
међународног
значаја
Лексикографска
јединица
или карта у
публикацији
међународног
значаја
Уређивање научне
монографије
или тематског
зборника водећег
међународног
значаја

М12 10

10

10

М13 6

6

6

М14 4

4

4

М15 3

3

3

М16 2

2

2

М17 3

3

3
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Радови
објављени
у научним
часописима
међународног
значаја

М20
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Уређивање научне М18 2
монографије,
тематског
зборника,
лексикографске
или картографске
публикације
међународног
значаја
Рад у врхунском
М21 8
међународном
часопису

2

2

8

8

Рад у истакнутом
међународном
часопису
Рад у
међународном
часопису
Рад у часопису
међународног
значаја
верификованог
посебном
одлуком
Научна критика
и полемика у
истакнутом
међународном
часопису
Научна критика
и полемика у
међународном
часопису

М22 5

5

5

М23 3

3

4

М24 3

3

4

М25 1,5

1,5

1,5

М26 1

1

1

Гласник Универзитета у Београду

132

Зборници
међународних
научних
скупова

М30

Уређивање
истакнутог
међународног
научног часописа
на год. нивоу
(гост уредник)
Уређивање
међународног
научног часописа
Предавање
по позиву са
међународног
скупа штампано
у целини
(неопходно
позивно писмо)
Предавање
по позиву са
међународног
скупа штампано у
изводу
Саопштење са
међународног
скупа штампано у
целини
Саопштење са
међународног
скупа штампано у
изводу
Ауторизована
дискусија са
међународног
скупа

М27 3

3

3

М28 2

2

2

М31 3

3

3

М32 1,5

1,5

1,5

М33 1

1

1

М34 0,5

0,5

0,5

М35 0,3

0,3

0,3
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Националне
монографије,
тематски
зборници,
лексикографске
и картографске
публикације
националног
значаја; научни
преводи и
критичка
издања грађе,
библиографске
публикације

М40
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Уређивање
зборника
саопштења
међународног
научног скупа
Истакнута
монографија
националног
значаја

М36 1

1

1

М41 7

7

7

Монографија
националног
значаја,
монографско
издање грађе,
превод изворног
текста у облику
монографије
(само за старе
језике)
Монографска
библиографска
публикација

М42 5

5

5

М43 3

3

3
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Поглавље у
књизи М41 или
рад у истакнутом
тематском
зборнику водећег
националног
значаја, превод
изворног текста
у облику студије,
поглавља или
чланка, превод
или стручна
редакција
превода научне
монографске
књиге (само за
старе језике)
Поглавље у
књизи М42 или
рад у тематском
зборнику
националног
значаја
Лексикографска
јединица
у научној
публикацији
водећег
националног
значаја, карта
у научној
публикацији
националног
значаја, издање
грађе у научној
публикацији,

М44 2

2

2

М45 1,5

1,5

1,5

М46 1

1

1
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Часописи
националног
значаја

М50

Лексикографска
јединица
у научној
публикацији
националног
значаја
Уређивање научне
монографије,
тематског
зборника,
лексикографске
или картографске
публикације
водећег
националног
значаја
Уређивање научне
монографије,
тематског
зборника,
лексикографске
или картографске
публикације
националног
значаја
Рад у водећем
часопису
националног
значаја
Рад у часопису
националног
значаја
Рад у научном
часопису
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М47 0,5

0,5

0,5

М48 2

2

2

М49 1

1

1

М51 2

2

3

М52 1,5

1,5

2

М53 1

1

1
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Зборници
скупова
националног
значаја

М60

Уређивање
водећег научног
часописа
националног
значаја (на
годишњем нивоу)
Уређивање
научног часописа
националног
значаја (на
годишњем нивоу)
Предавање по
позиву са скупа
националног
значаја штампано
у целини
Предавање по
позиву са скупа
националног
значаја штампано
у изводу
Саопштење
са скупа
националног
значаја штампано
у целини
Саопштење
са скупа
националног
значаја штампано
у изводу
Ауторизована
дискусија са
националног
скупа

М55 2

2

2

М56 1

1

1

М61 1,5

1,5

2

М62 1

1

1

М63 0,5

0,5

1

М64 0,2

0,2

0,5

М65

0,2
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Магистарске и
докторске тезе

Техничка
и развојна
решења

М70

М80

Уређивање
зборника
саопштења скупа
националног
значаја
Одбрањена
докторска
дисертација
Одбрањен
магистарски рад
Нови производ
или технологија
уведени у
производњу,
признат
програмски
систем, признате
нове генетске
пробе на
међународном
нивоу (уз доказ),
ново прихваћено
решење проблема
у области
макроекономског,
социјалног
и проблема
одрживог
просторног
развоја
рецензовано и
прихваћено на
међународном
нивоу (уз доказ)
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М66 1

1

1

М71 6

6

6

М72 3

3

3

М81 8

8

9
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Нова производна М82 6
линија, нови
материјал,
индустријски
прототип, ново
прихваћено
решење проблема
у области
макроекономског,
социјалног
и проблема
одрживог
просторног
развоја уведени
у производњу (уз
доказ)
Ново
М83 4
лабораторијско
постројење, ново
експериментално
постројење, нови
технолошки
поступак (уз
доказ)

6

6

4

4
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Битно побољшан М84 3
постојећи
производ или
технологија
(уз доказ) ново
решење проблема
у области
микроекономског,
социјалног
и проблема
одрживог
просторног
развоја
рецензовано и
прихваћено на
националном
нивоу (уз доказ)
Прототип, нова
М85 2
метода, софтвер,
стандардизован
или атестиран
инструмент, нова
генска проба,
микроорганизми
(уз доказ)
Критичка
М86 2
евалуација
података, база
података,
приказани
детаљно као део
међународних
пројеката,
публиковани
као интерне
публикације или
приказани на
Интернету
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3

3

2

2

2

2
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Патенти,
ауторске
изложбе,
тестови

М90

Реализовани
М91 10
патент, сој,
сорта или раса,
архитектонско,
грађевинско или
урбанистичко
ауторско дело на
међународном
нивоу
Реализовани
М92 8
патент, сој,
сорта или раса,
архитектонско,
грађевинско или
урбанистичко
ауторско дело
Ауторска изложба М93 3
са каталогом уз
научну рецензију

10

10

8

3

3

3

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“ брoј: 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010) и члана 41. ст. 1. тач. 20. 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 13. априла 2011. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08 и 150/09), иза наслова поглавља
VII – Прелазне и завршне одредбе додају се нови чланови 32а и 32б
који гласе:
Члан 32а
Одредбе овог правилника сходно се примењују на избор
наставника који стичу звање и заснивају радни однос на Универзитету,
за потребе остваривања студијских програма при Универзитету.
Члан 32б
Приликом оцене резултата научноистраживачког рада наставника
запослених на Универзитету неће се вредновати научни и стручни
радови у којима аутор приликом публикације није навео пун назив
институције који садржи назив Универзитета у Београду.’’
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Глaснику Универзитета у Београду’’.

142

Гласник Универзитета у Београду

(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010) и члана 41. тачка 9. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр.
131/2006), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.
априла 2011. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о мобилности студената
и преношењу ЕСПБ бодова
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се основни принципи мобилности
студената и преношење ЕСПБ бодова стечених на другој високошколској
установи.
Члан 2.
Универзитет у Београду (у даљем тексту: Универзитет) остварује
међууниверзитетску сарадњу и промовише мобилност студената
и интернационализацију свог високог образовања путем размене
студената.
Размена студената може се одвијати кроз програме међународне
размене студената или на бази других споразума или уговора.
Члан 3.
Основни критеријум за преношење и признавање ЕСПБ бодова је
исход процеса учења који је дефинисан студијским програмом.
За одслушане и положене предмете на другој високошколској
установи признају се ЕСПБ бодови онако како су наведени у Препису
оцена.
Признаје се одслушани предмет са друге високошколске установе
као обавезни предмет студијског програма матичне високошколске
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установе, уколико преклапање у садржају (узимајући у обзир исход
учења) износи око 70%, а уколико је преклапање у садржају мање од
70%, студенту се стечени ЕСПБ бодови и добијена оцена признају као
изборни предмет.
Признати изборни предмети не морају да одговарају скупу
изборних предмета у студијском програму матичне високошколске
установе. Уколико садржај одслушаног и положеног предмета битније
одступа од садржаја који се уклапају у исход процеса учења који је
дефинисан студијским програмом, остварени ЕСПБ бодови се не
рачунају у збир предвиђен обимом студија, већ се предмет посебно
евидентира у додатак дипломи (у рубрици „Додатне информације о
студенту“).
За признавање ЕСПБ бодова, није кључно преклапање у облику
наставе којим су стечени са одговарајућим предметима студијског
програма матичне високошколске установе.
Студенту се признаје оцена остварена у другој високошколској
установи, а уколико је систем оцењивања на другој високошколској
установи различит од система оцењивања у високом школству
Републике Србије, обавља се њихово усклађивање. У додатак дипломи
се уносе оригинална оцена из преписа друге високошколске установе
(у рубрици „Додатне информације о студенту“) и усклађена оцена (у
рубрици „Појединости студијског програма и постигнуте оцене“).
Члан 4.
Основна документа која омогућавају мобилност студената
и преношење и признавање ЕСПБ бодова стечених на другој
високошколској установи јесу:
1. Студентска пријава, на обрасцу који је саставни део овог
правилника (Образац 1);
2. Уговор о учењу, на обрасцу који је саставни део овог правилника
(Образац 2);
3. Уговор о обављању стручне праксе, који је саставни део овог
правилника (Образац 3);
4. Препис оцена, на обрасцу који је саставни део овог правилника
(Образац 4).
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Документа из става 1. овог члана сачињавају се и на енглеском
језику, уколико се размена студената остварује са страном
високошколском установом.
Члан 5.
Поступак за реализацију мобилности студената уређује се актом
високошколске установе.
II МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 6.
Студент факултета Универзитета (у даљем тексту: студент)
може остварити део студијског програма на другом факултету
Универзитета.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана
остварује на другом факултету Универзитета, може обухватити један
или више предмета.
По завршетку дела студијског програма на другом факултету
Универзитета, студент наставља студије на свом факултету и преноси
ЕСПБ бодове за успешно положене испите, у складу са уговором о
учењу из члана 4. овог правилника.
Подаци о делу студијског програма оствареном на другом
факултету уписују се у индекс који је студенту издат на матичном
факултету.
III МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ УНИВЕРЗИТЕТА И ДРУГЕ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ЗЕМЉИ ИЛИ
ИНОСТРАНСТВУ
Члан 7.
Студент Универзитета, односно факултета, може остварити део
студијског програма на другој високошколској установи у земљи или
иностранству (у даљем тексту: домаћи студент).
Студент друге високошколске установе у земљи или иностранству
може остварити део студијског програма на Универзитету, односно
факултету (у даљем тексту: гостујући студент).
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Студент има право да приликом боравка на другој високошколској
установи измени прелиминарни списак предмета, уз писано одобрење
овлашћеног лица на матичној високошколској установи, а промене се
утврђују изменама Уговора о учењу.
Домаћи студент, односно гостујући студент, по завршетку дела
студијског програма на другој високошколској установи, наставља
студије у својој матичној установи и преноси остварене ЕСПБ бодове,
у складу са уговором о учењу из члана 4. овог правилника.
Члан 8.
Високошколске установе из члана 7. овог правилника закључују
споразум којим уређују међусобна права и обавезе у погледу обезбеђења
услова за студије и боравак гостујућег студента у земљи домаћина, као
што су: трошкови смештаја, исхране, превоза, здравственог осигурања
и других трошкова које гостујући студент има за време боравка у
земљи домаћина.
Споразум потписују ректор Универзитета и овлашћено лице
друге високошколске установе.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА
Члан 9.
Студент је дужан да у току студирања на другој високошколској
установи поштује сва правила и обавезе које важе на тој високошколској
установи, као и друге обавезе које је преузео у вези са студирањем на
другој високошколској установи утврђене међународним споразумом,
програмом размене, споразумом о стипендирању или сличним
споразумом.
Студент има право на жалбу универзитетском омбудсману
уколико високошколска установа прекрши неку од својих обавеза из
Уговора о учењу.
V ИНФОРМИСАЊЕ О МОБИЛНОСТИ
И ПОДРШКА СТУДЕНТИМА НА РАЗМЕНИ
Члан 10.
У циљу пружања информација заинтересованим студентима
о могућностима и условима студирања на Универзитету, односно
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факултету, Универзитет, односно факултет, објављује на својој
интернет страници информациони пакет.
Информациони пакет пружа основне информације о Универзитету,
односно факултету, информације о студијама (студијски програми и
услови реализације), о условима живота (смештај, исхрана, осигурање
и медицинска заштита) као и о другим пратећим активностима.
Информациони пакет се објављује и на енглеском језику.
Члан 11.
Ради пружања стручне, административне и академске подршке
студентима на размени (домаћи и гостујући студенти), Универзитет,
односно факултет, именује ЕСПБ координатора.
Послови и задаци ЕСПБ координатора ближе се уређују одлуком
о именовању.
Стручну, административну и логистичку подршку студентима
на размени пружају и координатори пројеката на Универзитету, као и
стручне службе Универзитета.
VI ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 12.
Универзитет, односно факултет прикупља, обрађује и чува
податке о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова стечених
на другој високошколској установи ради вођења евиденције и издавања
јавних исправа.
ЕСПБ бодови признати на основу докумената из члана 4. овог
Правилника, уписују се у индекс и додатак дипломи у изворном облику,
како су наведени у препису оцена који је издала друга високошколска
установа, и чине саставни део укупног броја бодова које студент
остварује за одређени ниво студија.
Називи признатих предмета уписују се на српском и изворном
језику.
Призната оцена се уписује у изворном облику, а уколико је систем
оцењивања на другој високошколској установи различит од система
оцењивања у високом школству Републике Србије, оцена се уписује и
у усклађеном облику.
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Призната стручна пракса уписује се у оном облику који је
послодавац навео у потврди о обављеној стручној пракси.
У додатак дипломи уписује се напомена где и када су предмети
положени, односно стручна пракса обављена.
Универзитет, односно факултет води евиденцију докумената из
члана 4. овог правилника и чува је у временском периоду прописаном
својим актима о чувању докумената.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова,
број 612-1378/1/08 од 04. 06. 2008. године („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08).
(Београд, 13. април 2011. године; Број: 612/6138/1-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1

ɈȻɊȺɁȺɐ ɁȺ ɉɊɂȳȺȼɍ ɋɌɍȾȿɇɌȺ

(Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ)

ɒɄɈɅɋɄȺ ȽɈȾɂɇȺ: 20…/20…
ɈȻɅȺɋɌ
ɋɌɍȾɂȳȺ:…………………………………………………….
Ɉɜɚʁ ɨɛɪɚɡɚɰ ɬɪɟɛɚ ɩɨɩɭɧɢɬɢ ɦɚɫɧɢɦ ɫɥɨɜɢɦɚ ɪɚɞɢ ɥɚɤɲɟɝ ɤɨɩɢɪɚʃɚ ɢɥɢ ɫɥɚʃɚ ɮɚɤɫɨɦ
ɆȺɌɂɑɇȺ ɍɋɌȺɇɈȼȺ:
______________________________________
ɧɚɡɢɜ ɢ ɩɭɧɚ ɚɞɪɟɫɚ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ – ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ, ɛɪ. ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɛɪ. ɮɚɤɫɚ, e-mail ɚɞɪɟɫɚ:
________________________________________________________________________________
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɟ – ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ, ɛɪ. ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɛɪ. ɮɚɤɫɚ, e-mail ɚɞɪɟɫɚ:

Ʌɂɑɇɂ ɉɈȾȺɐɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ

(ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɤɨʁɢ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɪɢʁɚɜɭ)
ɉɪɟɡɢɦɟ: ……………………………………..

ɂɦɟ(ɧɚ): ……………………….

Ⱦɚɬɭɦ ɪɨɻɟʃɚ: ……………………………………..

ɉɨɥ: …M/ɀ…....

Ⱦɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ: …………………

…………………………………………

Ɇɟɫɬɨ ɪɨɻɟʃɚ:……………………………………..

……………………………………………

e-mail ɚɞɪɟɫɚ: ……………………………………...
ɋɚɞɚɲʃɚ ɚɞɪɟɫɚ: …………………………………

Ⱥɞɪɟɫɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ
(ɚɤɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ):

………………………………………………………… ……………………………………………
ɋɚɞɚɲʃɚ ɚɞɪɟɫɚ ʁɟ ɜɚɠɟʄɚ ɞɨ: …………………...

……………………………………………

Ɍɟɥ. (ɭɤʂ. ɩɨɡ. ɛɪ. ɡɚ ɞɪɠɚɜɭ): ……………..

Ɍɟɥ: ……………………………………
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ɅɂɋɌȺ ɍɋɌȺɇɈȼȺ ɄɈȳɂɆȺ ȳȿ ɍɉɍȶȿɇȺ ɈȼȺ ɉɊɂȳȺȼȺ

(ɩɨ ɪɟɞɨɫɥɟɞɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ):
ɍɫɬɚɧɨɜɚ

Ⱦɪɠɚɜɚ

ɉɟɪɢɨɞ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ
ɨɞ

ɞɨ

Ɍɪɚʁɚʃɟ
ɛɨɪɚɜɤɚ (ɭ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ)

Ȼɪɨʁ
ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯ
ȿɋɉȻ ɛɨɞɨɜɚ

1.……………………………….……

………

………

………

…………

…………

2.
………………………………………

..…….

………

………..

…………

…………

3.
………………………………………

………

………

………

…………

…………

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
……………………………………………………………………………………
ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɲɚʂɟ : _______________________________Ⱦɪɠɚɜɚ: ___________
ɍɤɪɚɬɤɨ ɧɚɜɟɞɢɬɟ ɪɚɡɥɨɝɟ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɠɟɥɢɬɟ ɞɚ ɫɬɭɞɢɪɚɬɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ:
…………………...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......................................................................................................

ɉɈɁɇȺȼȺȵȿ ȳȿɁɂɄȺ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɞɨɤɚɡ ɨ ɡɧɚʃɭ ʁɟɡɢɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɚ

Ɇɚɬɟɪʃɢ ʁɟɡɢɤ: …………………
ȳɟɡɢɤ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ ɦɚɬɢɱɧɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɚɤɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬ): ……………….
ɂɦɚɦ ɞɨɜɨʂɧɨ ɡɧɚʃɚ ɞɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɫɭ ɦɢ ɧɟɤɟ
ɩɪɚɬɢɦ ɧɚɫɬɚɜɭ
ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ
Ⱦɪɭɝɢ ʁɟɡɢɰɢ
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ȾȺ





ɇȿ





ȾȺ





ɇȿ
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ɊȺȾɇɈ ɂɋɄɍɋɌȼɈ ɉɈȼȿɁȺɇɈ ɋȺ ɋȺȾȺɒȵɂɆ ɋɌɍȾɂȳȺɆȺ (ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɛɢɬɧɨ)
Ɋɚɞɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ /
ɪɚɞɧɨ ɦɟɫɬɨ

………………………
………………………

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ /ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………

Ⱦɚɬɭɦɢ
………………
………………
………………

Ⱦɪɠɚɜɚ
……………
…...………
……………

ɉɊȿɌɏɈȾɇȿ ɂ ɋȺȾȺɒȵȿ ɋɌɍȾɂȳȿ
Ⱦɢɩɥɨɦɚ/ɚɤɚɞɟɦɫɤɢ ɫɬɟɩɟɧ ɡɚ ɱɢʁɟ ɫɬɢɰɚʃɟ ɫɟ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɫɚɞɚɲʃɟ ɫɬɭɞɢʁɟ:
……………………………………………………..................................................
Ȼɪɨʁ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɭɞɢɪɚʃɚ ɩɪɟ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ ɞɪɭɝɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ: …………………....
Ⱦɚ ɥɢ ɫɬɟ ɜɟʄ ɫɬɭɞɢɪɚɥɢ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ? Ⱦɚ 
ɇɟ 
ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟɫɬɟ, ɤɚɞɚ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɭɫɬɚɧɨɜɢ?
…………………………………………………………………………..
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢ ɩɪɟɩɢɫ ɨɰɟɧɚ ɫɚɞɪɠɢ ɫɜɟ ɞɟɬɚʂɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɢ ɫɚɞɚɲʃɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ. Ⱦɟɬɚʂɢ
ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɨɡɧɚɬɢ ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɢʁɚɜɟ ɛɢʄɟ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɤɚɫɧɢʁɟ.

ɉɨɬɩɢɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ……………………………………………………………… Ⱦɚɬɭɦ:……………………..
ɍɋɌȺɇɈȼȺ ɄɈȳȺ ɉɊɂɆȺ
Ɉɜɢɦ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɦɨ ɩɪɢɦɢɥɢ ɩɪɢʁɚɜɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɭɱɟʃɭ ɢ ɩɪɟɩɢɫ ɨɰɟɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢʁɚɜʂɭʁɟ.
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ
ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ

 ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧ ɭ ɧɚɲɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ
 ɧɢʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧ ɭ ɧɚɲɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ
ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ

…………………………………….. ……..

………………………………………………………………………

Ⱦɚɬɭɦ: ………………………………

Ⱦɚɬɭɦ: ………………………………….…………………………..
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 1 (EN)

STUDENT APPLICATION FORM

(Photograph)

ACADEMIC YEAR: 20…/20…
FIELD OF
STUDY:…………………………………………………….
This application should be completed in BLACK and BLOCK letters in order to be easily copied
and/or telefaxed.

SENDING INSTITUTION: Name

and full address:
______________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Departmental coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail :
________________________________________________________________________________
Institutional coordinator – name, telephone and fax numbers, e-mail :

STUDENT’S PERSONAL DATA
(to be completed by the student applying)
Family name: ……………………………………..

First name (s): ……………………….

Date of birth: ……………………………………..

Sex: …M/F….....

Nationality: …………………

…………………………………………

Place of birth:……………………………………..

……………………………………………

e-mail address: …………………………………….
Current address: …………………………………

Permanent address (if different):

………………………………………………………… ……………………………………………
Current address is valid until: ……………………...
Tel. no (incl. country code nr.): ……………..

……………………………………………
Tel:
……………………………………………
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LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM
(in order of preference):
Country

Institution

Period of study

Duration of
stay
(months)

No. of expected
ECTS credits

From

To

………

………

………

…………

…………

2.
…………………………………………

..…….

………

………..

…………

…………

3.
…………………………………………

………

………

………

…………

…………

1.……………………………….………

Name of student: ……………………………………………………………………………………
Sending institution : _______________________________Country : ___________
Briefly state the reasons why you wish to study abroad:…………………...……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

LANGUAGE COMPETENCE
Note: A proof of knowledge of the receiving institution’s language of
instruction
should be submitted
Mother tongue: …………………Language of instruction at home institution (if different):
……………….
I have sufficient knowledge
I need some extra
to follow lectures
preparation
Other languages
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

YES





NO





YES





NO
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WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
Work experience / position

………………………
………………………
………………………

Firm /organization

……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………

Dates

………………
………………
………………

Country
……………
…...………
……………

PREVIOUS AND CURRENT STUDY
Diploma/degree for which you are currently studying:
……………………………………………………
Number of higher education study years prior to departure abroad:
…………………………………..
Have you already been studying abroad ? Yes 
No 
If Yes, when? at which institution ?
…………………………………………………………………………..
The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher
education study. Details not known at the time of application will be provided at a later stage.

Student’s Signature……………………………………………………………… Date:……………………..
RECEIVING INSTITUTION
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the
candidate’s Transcript of records.
The above-mentioned student is
 provisionally accepted at our institution
 not accepted at our institution
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
…………………………………….. ……..
Date: ………………………………

………………………………………………………………………
Date: ………………………………….…………………………..
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2
ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

ȿɋɉȻ – ȿȼɊɈɉɋɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɉɊȿɇɈɋȺ ȻɈȾɈȼȺ

ɍȽɈȼɈɊ Ɉ ɍɑȿȵɍ
I.

ȾȿɌȺȴɂ Ɉ ɋɌɍȾȿɇɌɍ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
Ɉɛɥɚɫɬ ɫɬɭɞɢʁɚ:

ɒɤɨɥɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ:

Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ:

Ⱦɪɠɚɜɚ:

II. ȾȿɌȺȴɂ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɈȽ ɋɌɍȾɂȳɋɄɈȽ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɍ ȾɊɍȽɈȳ ɍɋɌȺɇɈȼɂ
/ ɍȽɈȼɈɊȺ Ɉ ɍɑȿȵɍ

ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɚ:

Ⱦɪɠɚɜɚ:

ɒɢɮɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ)
ɢ ɛɪ. ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɚɤɟɬɭ

ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ

ɋɟɦɟɫɬɚɪ
(ʁɟɫɟʃɢ/ɩɪɨɥɟʄɧɢ)

Ȼɪɨʁ ȿɋɉȻ
ɛɨɞɨɜɚ

ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɫɩɢɫɚɤ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɡɚɫɟɛɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢɰɢ

III. ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌ ɌɊɂ ɋɌɊȺɇȿ

ɋɬɭɞɟɧɬ
ɉɨɬɩɢɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
Ⱦɚɬɭɦ:

Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ / ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɭɱɟʃɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ.
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

Ⱦɚɬɭɦ:

Ⱦɚɬɭɦ:
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ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ / ɭɝɨɜɨɪ ɨ ɭɱɟʃɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ.
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

Ⱦɚɬɭɦ:

Ⱦɚɬɭɦ:
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ɂɁɆȿɇȿ ɍ ɉɊȼɈȻɂɌɇɈ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɈɆ ɍȽɈȼɈɊɍ Ɉ ɍɑȿȵɍ
(ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɫɟ ɋȺɆɈ ɚɤɨ ɢɦɚ ɢɡɦɟɧɚ)
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ:
ɒɢɮɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ) ɢ ɛɪ.
ɫɬɪɚɧɟ ɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɚɤɟɬɭ

Ⱦɪɠɚɜɚ:
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦ
ɩɚɤɟɬɭ)

ɂɡɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɩɪɟɞɦɟɬ

Ⱦɨɞɚɬ ɩɪɟɞɦɟɬ

Ȼɪɨʁ ȿɋɉȻ
ɛɨɞɨɜɚ

ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɫɩɢɫɚɤ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɡɚɫɟɛɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢɰɢ

ɋɬɭɞɟɧɬ
ɉɨɬɩɢɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
Ⱦɚɬɭɦ:
Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɢɡɦɟɧɟ ɭ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɭɱɟʃɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ.
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

Ⱦɚɬɭɦ:

Ⱦɚɬɭɦ:

ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ɫɭ ɢɡɦɟɧɟ ɭ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɭɱɟʃɭ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ.
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ:

ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ:

Ⱦɚɬɭɦ:

Ⱦɚɬɭɦ:
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UNIVERSITY OF BELGRADE

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

LEARNING AGREEMENT
IV. DETAILS OF THE STUDENT

Name of the student:
Field of study:

Academic year:

Sending institution:

Country:

V. DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING
AGREEMENT

Receiving institution:
Course unit code (if any) and
page no. of the information
package

Country:
Course unit title (as indicated in
the information package)

Semester
(autumn/spring)

Number of
ECTS credits

If necessary, continue this list on a separate sheet
Fair translation of grades must be ensured and the student has been informed about the methodology

VI. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES

The student
Student’s signature:
Date:

The sending institution
We confirm that the learning agreement is accepted.
Departmental coordinator’s name:

Institutional coordinator’s name:

Departmental coordinator’s signature:

Institutional coordinator’s signature:

Date:

Date:
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The receiving institution
We confirm that this learning agreement is accepted.
Departmental coordinator’s name:

Institutional coordinator’s name:

Departmental coordinator’s signature:

Institutional coordinator’s signature:

Date:

Date:
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CHANGES TO ORIGINAL LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)
Name of the student:
Sending institution:
Course unit code (if
any) and page no. of
the information
package

Country:
Course unit title (as
indicated in the
information
package)

Deleted course
unit

Added course
unit

Number of ECTS
credits

If necessary, continue this list on a separate sheet

The student
Student’s signature:
Date:
The sending institution
We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s name:

Institutional coordinator’s name:

Departmental coordinator’s signature:

Institutional coordinator’s signature:

Date:

Date:

The receiving institution
We confirm that the above-listed changes to the initially accepted learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s name:

Institutional coordinator’s name:

Departmental coordinator’s signature:

Institutional coordinator’s signature:

Date:

Date:
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ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

ȿɋɉȻ – ȿȼɊɈɉɋɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɉɊȿɇɈɋȺ ȻɈȾɈȼȺ
ɍȽɈȼɈɊ Ɉ ɈȻȺȼȴȺȵɍ ɋɌɊɍɑɇȿ ɉɊȺɄɋȿ

I. ȾȿɌȺȴɂ Ɉ ɋɌɍȾȿɇɌɍ
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
Ɉɛɥɚɫɬ ɨɛɭɤɟ:

ɒɤɨɥɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ:

ɇɢɜɨ ɫɬɭɞɢʁɚ:
Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ:

Ⱦɪɠɚɜɚ:

II. ȾȿɌȺȴɂ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɈȽ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɋɌɊɍɑɇȿ ɉɊȺɄɋȿ
ɍ ɂɇɈɋɌɊȺɇɋɌȼɍ
ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧ:
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɞɚɬɭɦɢ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢ ɤɪɚʁɚ ɛɨɪɚɜɤɚ: ɨɞ …..........…. ɞɨ ....................... ; (…….. ɦɟɫɟɰɢ)
- Ɂɧɚʃɚ, ɜɟɲɬɢɧɟ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɫɬɟɤɥɟ:
- Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ:
- Ɂɚɞɚɰɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ:
- ɉɥɚɧ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ:
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III. ɂɇɎɈɊɆȺɐɂȳȿ Ɉ ɉȺɊɌɇȿɊɋɄɈȳ ȼɂɋɈɄɈɒɄɈɅɋɄɈȳ ɍɋɌȺɇɈȼɂ ɍ
ɁȿɆȴɂ ȾɈɆȺȶɂɇɍ (ɩɨ ɢɡɛɨɪɭ)
Ɂɚɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢ ɩɭɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɡɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɭ ɢɡɦɟɧɭ ɨɜɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ, ɦɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɦɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ (ɧɚɜɟɫɬɢ ɢɦɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɟ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ) ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɦɚɝɚʃɚ ɭ ɩɪɚʄɟʃɭ
ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ.
ɋɜɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ʄɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɬɢ ɦɚɬɢɱɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ.
Ɉɫɨɛɚ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ʁɟ:
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɚ

e-mail ɚɞɪɟɫɚ:

Ⱥɞɪɟɫɚ:

IV. ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌ ɌɊɂ ɋɌɊȺɇȿ
ɋɬɭɞɟɧɬ
ɉɨɬɩɢɫ ɫɬɭɞɟɧɬɚ...........................................................................

Ⱦɚɬɭɦ:

Ɇɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ. Ɉɜɚʁ ɛɨɪɚɜɚɤ ʁɟ ɞɟɨ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɞɚ / ɧɟ (*)
ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ ʄɟ
x

ɨɛɚɜʂɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɪɚɤɫɭ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ ɞɢɩɥɨɦɢ.

x

ɞɨɞɟɥɢɬɢ ȿɋɉȻ ɛɨɞɨɜɟ: ɞɚ / ɧɟ (*) Ⱥɤɨ ɞɚ, ɛɪɨʁ ȿɋɉȻ ɛɨɞɨɜɚ ʁɟ: …..

x

ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɫɬɪɭɱɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɭ ɉɪɟɩɢɫɭ ɨɰɟɧɚ: ɞɚ / ɧɟ (*)

x

ɞɨɞɚɬɧɨ , ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ʄɟ ɫɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɭ Europass Mobility Document: ɞɚ /ɧɟ (*)

(*): ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɱɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ
ɂɦɟ, ɩɪɟɡɢɦɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
Ⱦɚɬɭɦ: ...................................................................
ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧ
ɋɬɭɞɟɧɬ ʄɟ ɩɪɢɦɢɬɢ ɧɨɜɱɚɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɫɜɨʁ ɛɨɪɚɜɚɤ

Ⱦɚ 

ɇɟ 

ɋɬɭɞɟɧɬ ʄɟ ɩɪɢɦɢɬɢ ɧɟɧɨɜɱɚɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɫɜɨʁ ɛɨɪɚɜɚɤ

Ⱦɚ 

ɇɟ 

ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ. ɉɨɫɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʄɟ ɢɡɞɚɬɢ ɭɜɟɪɟʃɟ ɫɬɭɞɟɧɬɭ.
ɂɦɟ, ɩɪɟɡɢɦɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
ɉɨɬɩɢɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ

Ⱦɚɬɭɦ: ...................................................................

Година XLVIII, број 160, 30. мај 2011.
Ɉɛɪɚɡɚɰ 3 (EN)

163

UNIVERSITY OF BELGRADE

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
TRAINING AGREEMENT

I. DETAILS OF THE STUDENT
Name of the student:
Subject area:

Academic year :

Degree :
Sending institution:

Country:

II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD
Host organisation:
Planned dates of start and end of the placement period: from …..…... till ……....... (…….. months).
- Knowledge, skills and competence to be acquired:
- Detailed programme of the training period:
- Tasks of the student:
- Monitoring and evaluation plan:
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III. INFORMATION on THE PARTNER HIGHER EDUCATION INSTITUTION in the
HOST COUNTRY (OPTIONAL)
Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the sending institution has a local
partnership with (to be filled in with the name of the partner higher education institution) in view of helping with the monitoring of
the mobility abroad.
All parties will keep the sending institution informed of their exchanges.
The contact person in the partner institution is:
Name:

Function:

Phone number:

e-mail:

Address:

IV. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the
principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below.

The student
Student’s signature
...........................................................................

Date:

The sending institution
We confirm that this proposed training programme agreement is approved. The placement is part of the curricula Yes / No (*)
On satisfactory completion of the training programme the institution will
x

record the training period in the Diploma Supplement.

x

award ECTS credits: Yes / No (*) If Yes, pleased indicate number of ECTS credits: …..

x

record the training period in the student's Transcript of Records: Yes / No (*)

x

In addition , the mobility period will documented in the Europass Mobility Document: Yes /No (*)

(*): Please indicate appropriate answer
Coordinator’s name and function
Date: ...................................................................
Coordinator’s signature

The host organisation
The student will receive a financial support for his/her placement

Yes 

No 

The student will receive a contribution in kind for his/her placement

Yes 

No 

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will
issue a Certificate to the student.
Coordinator’s name and function
...................................................................
Coordinator’s signature
..............................................................................

Date: ...................................................................
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ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ ɍ ȻȿɈȽɊȺȾɍ

ȿɋɉȻ – ȿȼɊɈɉɋɄɂ ɋɂɋɌȿɆ ɉɊȿɇɈɋȺ ȻɈȾɈȼȺ

ɉɊȿɉɂɋ ɈɐȿɇȺ
ɒɄɈɅɋɄȺ ȽɈȾɂɇȺ: 20…/20…
ɈȻɅȺɋɌ ɋɌɍȾɂȳȺ: ………………………………………………………………
ɇȺɁɂȼ ɆȺɌɂɑɇȿ ɍɋɌȺɇɈȼȿ:
…………………………………………………………………….…
Ɏɚɤɭɥɬɟɬ/ Ⱦɟɩɚɪɬɦɚɧ ……………………………………………
ȿɋɉȻ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ: ……………………………………
Ɍɟɥ: …………………………………… Ɏɚɤɫ: ……………………………
E-mail: ……………
ɉɪɟɡɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ: ………………ɂɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ: …………………………
Ⱦɚɬɭɦ ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɨɻɟʃɚ: …………………………………………. ɉɨɥ : Ɇ/ɀ
Ⱦɚɬɭɦ ɭɩɢɫɚ: ………………………...….. Ȼɪɨʁ ɞɨɫɢʁɟɚ: ………………………
e-mail ɚɞɪɟɫɚ ……………………………………………………………………..

ɇȺɁɂȼ ɍɋɌȺɇɈȼȿ ȾɈɆȺȶɂɇȺ:
………………………………………………………….……….................
Ɏɚɤɭɥɬɟɬ/ Ⱦɟɩɚɪɬɦɚɧ ..............................................................................
ȿɋɉȻ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɚ: ………………............…………………
Ɍɟɥ: …………………………………… Ɏɚɤɫ: ……………………………
E-mail: ……………
ɒɢɮɪɚ
ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɍɪɚʁɚʃɟ
Ⱦɨɦɚʄɚ
ȿɋɉȻ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
(2)*
ɨɰɟɧɚ
ɛɨɞɨɜɢ
(1)*
(3)*
(4)*
………………
………………
………………

………………………………
………………………………
………………………………

……………
……………
……………

……………
……………
……………

ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɡɚɫɟɛɧɨʁ
ɫɬɪɚɧɢɰɢ

*(1) (2) (3) (4) ɜɢɞɟɬɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɧɚ ɩɨɥɟɻɢɧɢ

Ⱦɚɬɭɦ:

ɉɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ:

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɢʁɟ ɜɚɠɟʄɢ ɛɟɡ ɩɨɬɩɢɫɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢ ɩɟɱɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ

……………
……………
……………
ɭɤɭɩɧɨ:
....................

ɉɟɱɚɬ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
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ɒɢɮɪɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ:
Ɉɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤ ɢɡ ɤʃɢɝɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɍɪɚʁɚʃɟ:
Y = 1 ɲɤɨɥɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ
1S= 1 ɫɟɦɟɫɬɚɪ
1T=1 ɬɪɢɦɟɫɬɚɪ

2S= 2 ɫɟɦɟɫɬɪɚ
2T=2 ɬɪɢɦɟɫɬɪɚ

Ɉɰɟʃɢɜɚʃɟ:

a) Ɉɩɢɫ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ:
b) Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɨɰɟɧɚ ɧɚ ɞɟɩɚɪɬɦɚɧɭ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ (ɧɚɜɟɫɬɢ) (Ɂɚ ɨɜɚʁ ɨɞɟʂɚɤ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ
ECTS Users’ Guide, Annex 3)

ȿɋɉȻ ɛɨɞɨɜɢ:
1 ɲɤɨɥɫɤɚ ɝɨɞɢɧɚ

= 60 ɛɨɞɨɜɚ

1 ɫɟɦɟɫɬɚɪ

= 30 ɛɨɞɨɜɚ

1 ɬɪɢɦɟɫɬɚɪ

= 20 ɛɨɞɨɜɚ

Ɉɛɪɚɡɚɰ 4 (EN)
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Образац 4 (EN)
UNIVERSITY OF BELGRADE

ECTS- EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION

SYSTEM

TRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR: 20…/20…
FIELD OF STUDY : ………………………………………………………………

NAME OF SENDING INSTITUTION:
…………………………………………………………………….…
Faculty/ Department ………………………………………………
ECTS departmental coordinator:
………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………………… Fax: ……………………………
E-mail: ……………
NAME OF STUDENT: ………………………………………First Name:
………………………………
Date and place of birth: ………………………………………………………….. Sex : M/F
Matriculation date: ………………………….. Matriculation number: ………………………
E-MAIL ADDRESS: ……………………………………………………………………………..
NAME OF RECEIVING INSTITUTION:
………………………………………………………….………
Faculty/ Department of ………………………………………………
ECTS departmental coordinator:
……………………………………………………………………………
Tel: ……………………………… Fax: ……………………………….
E-mail: …………………………….…

Course
Title of the course unit
Unit Code
(1)*
…………… …………………………
…………… …………………………
…………… …………………………

Duration
of course
unit (2)*
…………
…………
…………

Local
grade
(3)*
…………
…………
…………

to be continued on a separate sheet

ECTS
credits
(4)*
…………
…………
…………

Total:
…………....

*(1) (2) (3) (4) see explanation on back page

Date:

Signature of registrar/dean/administration officer:

Stamp of institution

NB : This document is not valid without the signature of the registrar /dean/administration officer and the official stamp of the institution
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Course unit code :
Refer to the ECTS Course catalogue
Duration of course unit :
Y = 1 academic year
1S= 1 semester
1T=1 term/trimester

2S= 2 Semesters
2T=2 terms/trimesters

Grading:

a) Description of the institutional grading system:
b) Grading distribution in the department or programme (please specify) (For this section please
refer to ECTS Users’ Guide, Annex 3)

ECTS credits :
1 academic year

= 60 credits

1 semester

= 30 credits

1 term/trimester

= 20 credits
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На основу члана 24. Статута Универзитет у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06) и члана 6. Одлуке о оснивању
Центра за обезбеђење квалитета („Гласник Универзитета у Београду“
број: 157/2010), доносим следећу
ОДЛУКУ
АНА ЈАКОВЉЕВИЋ, дипломирани правник, именује се за в.д.
директора Центра за обезбеђење квалитета Универзитета у Београду,
почев од 01. априла 2011. године, до именовања директора Центра.
Образложење
Одлуком Савета Универзитета у Београду о оснивању Центра
за обезбеђење квалитета („Гласник Универзитета у Београду“ број:
157/2010), указана је потреба за ангажовањем лица овлашћеног за
координирање послова до почетка рада Центра, па је донета одлука
као у диспозитиву.
(Београд, 1. април 2011. године; Број: 612-5582/1-11)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

