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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 150/09),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 5.07.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
На основу одлуке Већа групације техничко-технолошких
наука од 30.06.2011. године, констатује се да је престао мандат у
Савету Универзитета др Душанке Ђорђевић, редовног професора
Архитектонског факултета и верификује се мандат др Миодрага
Несторовића, редовног професора Архитектонског факултета, као
новог члана Савета Универзитета у Београду из реда представника
Универзитета.
(Београд, 5. јул 2011. године; Број: 020-6568/3-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 39. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09 и 160/11), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
5.07.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2010.
години.
(Београд, 5. јул 2011. године; Број: 020-6568/4-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 39. ст. 1. тач. 15. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09 и 160/11), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
5.07.2011. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се План рада Универзитета у Београду у 2011. години.
(Београд, 5. јул 2011. године; Број: 020-6568/5-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Meдицинског факултета број: 3437/3 од
30.3.2011. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број 02:06-5450/5 од 10.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГИЦА ТОМИН у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Meдицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (хематологија).
Образложење
Meдицински факултет је дана 12. октобра 2010. године, преко
web странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна
медицина (хематологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. јануара 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгица Томин изабере у звање редовног
професора.
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Meдицински факултет је дана 11. aприла 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 03. маја 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Драгица Томин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 2011.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Стоматолошког факултета број: 604/1 од
31.3.2011. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број 02:06-5450/6 од 10.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА СТЕФАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за
ужу научну област Базичне стоматолошке науке.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 03. децембра 2010. године, у
„Службеном гласнику РС” број 91/10, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Базичне стоматолошке
науке, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. фебруара 2011.
године преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Гордана Стефановић изабере у звање
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 14. априла 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 03. маја 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. маја 2011. године дало је мишљење да се проф. др Гордана
Стефановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Биолошког факултета број: 15/152-1 од
08.04.2011. године, и мишљења Већа научних области природних
наука број 02:06-5614/4-11 од 05.05.2011. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЛИДИЈА Љ. РАДЕНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Физиологија животиња и човека.
Образложење
Биолошки факултет је дана 09. фебруара 2011. године, у листу
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу научну
област Физиологија животиња и човекa, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. марта 2011. године
у Стручној служби и преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 08.
априла 2011. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се
кандидат др Лидија Раденовић изабере у звање редовног професора.
Биолошки факултет је дана 15. aприла 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. априла 2011.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 05. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Лидија Раденовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Саобраћајног факултета број: 908/6-10
од 09.03.2011. године, и мишљења Већа научних области техничких
наука број:02:06-5161/4-11 са седнице од 04.04.2011. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИЛОРАД Б. ВИДОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за
ужу научну област Руковање материјалом и еко логистика.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 10. новембра 2010. године, у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Руковање материјалом и
еко логистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. јануара 2011. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 2. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Милорад Б. Видовић изабере у звање
редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 16. 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 28. марта 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 04. априла 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Милорад Б. Видовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2011. године: Број: 3222/XXI-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Meдицинског факултета број: 4345/3 од
30.3.2011. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број 02:06-5450/2 од 10.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СОЊА ВУЧКОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Meдицински факултет,
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 14. децембра 2010. године,
преко web странице Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. фебруара 2011.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Соња Вучковић изабере у звање редовног
професора.
Meдицински факултет је дана 11. aприла 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 03. маја 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Соња Вучковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 2011.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Meдицинског факултета број: 4483/3 од
30.3.2011. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број 02:06-5450/3 од 10.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВИОЛЕТА МИХАИЛОВИЋ-ВУЧИНИЋ у
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Meдицински
факултет, за ужу научну област Интерна медицина (пулмологија).
Образложење
Meдицински факултет је дана 14. децембра 2010. године, преко
web странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. фебруара 2011.
године преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Виолета Михаиловић-Вучинић изабере у
звање редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 11. априла 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 03. маја 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Виолета Михаиловић-Вучинић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 2011.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета број: 121/5 од 18.04.2011. године,
и мишљења Већа научних области природних наука број 02:06-5614/511 од 05.05.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВЛАТКА Е. ВАЈС у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област
Органска хемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 19. јануара 2011. године, у листу
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Органска хемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. марта 2011. године
преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 14.
априла 2011. године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се
кандидат др Влатка Вајс изабере у звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 19. априла 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. априла 2011.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 05. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Влатка Вајс може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 2011.
године разматрао је захтев Хемијског 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Meдицинског факултета број: 3608/3 од
30.3.2011. године, и мишљења Већа научних области медицинских
наука број 02:06-5450/4 од 10.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ИВАНА ПЕТРОНИЋ МАРКОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Meдицински факултет,
за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација.
Образложење
Meдицински факултет је дана 12. октобра 2010. године, преко
web странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физикална
медицина и рехабилитација, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. јануара 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ивана Петронић Марковић изабере у звање
редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 11. aприла 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 03. маја 2011.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др Ивана
Петронић Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 2011.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 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 Универзитета у
Београду, број: 01-171/5 од 27.10.2010. године, и мишљења Већа
научних области природних наука број 02:06-5614/6-11 од 05.05.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 18. маја 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СУНЧИЦА З. БОРОЗАН у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Хемија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 19. маја 2010. године,
у листу „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Хемија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. септембра 2010.
године у листу „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 Сунчица З. Борозан изабере у звање
редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 03. 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 25. новембра
2010. године.
Веће научних области природних наука је на седници одржаној 02.
децембра 2010. разматрало захтев Факултета ветеринарске медицине
за избор проф. др Сунчице З. Борозан у звање редовног професора,
за ужу научну област: Хемија и донело закључак о одлагању давања
мишљења, из следећих разлога:
Веће је наложило Факултету да Извештај Комисије о пријављеним
кандидатима треба да буде написан у складу са Правилником Хемијског
факултета, с обзиром да се ради о избору наставника за ужу научну
област Хемија на нематичном факултету. Сходно томе, приликом
утврђивања предлога за избор у звање, потребно је применити
критеријуме за изборе на нематичним факултетима за области
Хемија, Физичка хемија и Биохемија. Веће је такође наложило да се
приложе примерци уџбеничке литературе, као и списак одбрањених
магистарских теза и докторских дисертација. Наложено је Факултету
да најкасније у року од 20 дана од дана пријема закључка достави
допуну предлога. Факултет је у предвиђеном року доставио допуну
предлога. Након разматрања допуне предлога Факултета, Веће је на
седници одржаној 27. јануара 2011. године утврдило да кандидат не
испуњава критеријуме за избор у звање редовног професора утврђене
за кандидате са нематичног факултета (укупно 20 објављених радова,
од којих је шест из категорије М21 или М22), јер кандидат има укупно
17 објављених радова, од којих су два из категорије М21 или М22.
Од 16 присутних чланова Већа, за позитивно мишљење гласало
је 9 чланова Већа, а 7 чланова се уздржало од гласања. Притом је
Веће, након дискусије, констатовало да кандидат испуњава услове за
поновни избор у звање ванредног професора.
Мишљење Већа научних области природних наука да се проф.
др Сунчица З. Борозан не може изабрати у звање редовног професора,
за ужу научну област: Хемија је достављено Сенату Универзитета.
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта
2011. године, донео је Закључак о одлагању доношења одлуке о
избору проф. др Сунчице З. Борозан у звање редовног професора,
за ужу научну област Хемија, којим је предмет враћен Већу научних
области природних наука, да поново размотри приспеле прилоге по
овом предмету и да у предвиђеном року достави Мишљење.
Веће научних области природних наука је на седници одржаној
05. маја 2011. године једногласно остало при ставу заузетом на седници
одржаној 27. јануара 2011. године.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. маја 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-2.9)
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 Филозофског факултета број 537/1-XVI/2 са седнице од 31. марта
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др ЛЕОНУ КОЈЕНУ, редовном професору Филозофског
факултета продужaва се радни однос за три школске године, односно
до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници
одржаној 31. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Леону Којену, 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222-XXI-3.1)
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 Биолошког факултета број 15/211 са седнице од 08. априла 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др БРАНКИ СТЕВАНОВИЋ, редовном професору
Биолошког 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:
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 17. јуна
2009. године донео је Одлуку којом се проф. др Бранки Стевановић
продужава радни однос за две школске године, односно до 30.
септембра 2011. године.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 44/10), чланом 21. прописано је да се
радни однос може продужити до 3 године.
Наставно-научно веће Биолошког факултета на седници одржаној
08. априла 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Бранки
Стевановић, 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222-XXI-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа
Факултета политичких наука број 08-761/1 са седнице од 14. априла
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др ВУКАШИНУ ПАВЛОВИЋУ, редовном професору
Факултета политичких наука 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:
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 13. маја
2009. године донео је Одлуку којом се проф. др Вукашину Павловићу
продужава радни однос за две школске године, односно до 30.
септембра 2011. године.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 44/10), чланом 21. прописано је да се
радни однос може продужити до 3 године.
Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници
одржаној 14. априла 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Вукашину Павловићу, 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, 18.05.2011. године; Број: 3222-XXI-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

28

Гласник Универзитета у Београду

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 Филозофског факултета број 537/1-XVI/3 са седнице од 31. марта
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др ЉУБОМИРУ КОЦИЋУ, редовном професору
Филозофског 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:
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 15. априла
2009. године донео је Одлуку којом се проф. др Љубомиру Коцићу
продужава радни однос за две школске године, односно до 30.
септембра 2011. године.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 44/10), чланом 21. прописано је да се
радни однос може продужити до 3 године.
Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници
одржаној 31. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Љубомиру Коцићу, 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222-XXI-3.3)
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 Филозофског факултета број 537/1-XVI/4 са седнице од 31. марта
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др МИРЈАНИ ПЕШИЋ, редовном професору
Филозофског 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:
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 15. априла
2009. године донео је Одлуку којом се проф. др Mирјани Пешић
продужава радни однос за две школске године, односно до 30.
септембра 2011. године.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 44/10), чланом 21. прописано је да се
радни однос може продужити до 3 године.
Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници
одржаној 31. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Мирјани Пешић, 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222-XXI-3.2)
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 Филозофског факултета број 537/1-XVI/1 са седнице од 31. марта
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 18. маја 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др СРЕТЕНУ ВУЈОВИЋУ, редовном професору
Филозофског факултета продужaва се радни однос за три школске
године, односно до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници
одржаној 31. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Сретену Вујовићу, 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, 18. мај 2011. године; Број: 3222-XXI-3.4)
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
18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Унапређена
техника течне хроматографије ултра високих перформанси – UHPLC
техника – значај и примена” 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
„Унапређена техника течне хроматографије ултра високих перформанси
– UHPLC техника – значај и примена” у трајању од 41 час (12 ЕСПБ).
Сенат Универзитета на седници одржаној 18. маја 2011. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), a на предлог
Фармацеутског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној
18. маја 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Примена
UHPLC/MS/MS технике у фармацеутској аналитици, клиничкој
дијагностици и токсикологији” 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
„Примена UHPLC/MS/MS технике у фармацеутској аналитици,
клиничкој дијагностици и токсикологији” у трајању од 41 час (12
ЕСПБ).
Сенат Универзитета на седници одржаној 18. маја 2011. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-4.2)
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 Данке (Радојица) Рајичевић на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 06613-4272/3-10, од 14.03.2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18.05.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Данке (Радојица) Рајичевић на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4272/3-10, од 14.03.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Филозофског факултета Универзитета Црне
Горе, Никшић, Црна Гора, од 26.12.2009. године признаје као диплома
трогодишњих основних академских студија (професор енглеског
језика и књижевности са 180 ЕСПБ).
Преиначује се одлука и предметна исправа се признаје као
диплома основних студија (професор енглеског језика и књижевности
– VII/1 степен стручне спреме).
Образложење
Данка (Радојица) Рајичевић, рођена 13.03.1982. године у
Прибоју, Република Србија, поднела је 17.03.2011. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-4272/3-11 на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4272/3-10, од 14.03.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Филозофског факултета Универзитета Црне
Горе, Никшић, Црна Гора, од 26.12.2009. године признаје као диплома
трогодишњих основних академских студија (професор енглеског
језика и књижевности са 180 ЕСПБ). Након што је Филолошки
факултет Универзитета у Београду предложио, у свом Предлогу одлуке
бр. 267/1 од 01.02.2011. године, да се предметна диплома призна као
диплома основних студија (професор енглеског језика и књижевности
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– VII/1 степен стручне спреме), документација кандидаткиње
упућена је Комисији за признавање страних високошколских исправа
Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници
одржаној 02.03.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-4272/3-10,
према којој је предметна диплома трогодишњих основних академских
студија (професор енглеског језика и књижевности са 180 ЕСПБ).
Данка (Радојица) Рајичевић је 17.03.2011. године на ову одлуку
жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06-613-4272/3-11, којом
је захтевала да јој се исправа призна као диплома основних студија
(професор енглеског језика и књижевности – VII/1 степен стручне
спреме).
На седници Сената Универзитета у Београду од 18.05.2011.
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, 27. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-61/4272/4-10)
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 Ђурђице (Драган) Перовић
(удато: Зоарановић) на Одлуку Комисије Универзитета за признавање
страних високошколских исправа, бр. 06-613-5240/3-10, од 13.04.2011.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18.05.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Ђурђице (Драган) Перовић (удато:
Зорановић) и потврђује Одлука Комисије Универзитета за признавање
страних високошколских исправа, бр. 06-613-5240/3-10, од 13.04.2011.
године, којом се признаје високошколска исправа Московског
државног лингвистичког универзитета, Москва, Руска Федерација,
од 28.06.2004. године, као диплома основних академских студија
(дипломирани филолог енглеског језика и књижевности и руског
језика и књижевности – 240 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратила
се Ђурђица (Драган) Перовић (удато: Зорановић), рођена 04.02.1978.
године у Београду, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Московског државног лингвистичког универзитета, Москва, Руска
Федерација, од 28.06.2004. године. Након што је Филолошки факултет
Универзитета у Београду предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 2204/1
од 06.10.2010. године, да се предметна диплома призна као диплома
основних академских студија (дипломирани филолог руског језика и
књижевности – 240 ЕСПБ) и диплома основних академских студија
(дипломирани филолог енглеског језика и књижевности – 240 ЕСПБ),
документација кандидата упућена је Комисији за признавање страних
високошколских исправа Универзитета у Београду. Универзитетска
Комисија је, на седници одржаној 13.04.2011. године, усвојила Одлуку
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бр. 06-613-5240/3-10, према којој је предметна диплома призната
као диплома основних академских студија (дипломирани филолог
енглеског језика и књижевности и руског језика и књижевности – 240
ЕСПБ).
Ђурђица (Драган) Перовић (удато: Зорановић) поднела је
29.04.2011. године на ову одлуку жалбу Сенату Универзитета у
Београду бр.06-613-5240/3-11, којом је захтевала да му се исправа
призна као диплома дипломских акадњемских студија другог степена
(са звањем мастера).
На седници Сената Универзитета у Београду од 18.05.2011.
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 пријема решења.
(Београд, 27. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-64/5240/4-10)
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 Владимира (Вељко) Николић на
Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4531/3-10, од 02.03.2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 18.05.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Николе (Милан) Станић и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4531/3-10, од 02.03.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Института за образовање у области вода
UNESCO – IHE, Делфт, Холандија, од 25.05.2010. године, као диплома
дипломских академских студија (мастер инжењер грађевинарства са
300 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Грађевинском факултету обратио се
Никола (Милан) Станић, рођен 24.09.1980. године у Нишу, Република
Србија, захтевом за признавање дипломе Института за образовање
у области вода UNESCO – IHE, Делфт, Холандија, од 25.05.2010.
године. Након што је Грађевински факултет Универзитета у Београду
предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 708/7-10 од 10.02.2011. године,
да се предметна диплома призна као диплома магистарских студија
(магистар техничких наука – област грађевинарство), документација
кандидата упућена је Комисији за признавање страних високошколских
исправа Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на
седници одржаној 02.03.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-6134531/3-10, према којој је предметна диплома призната као диплома
дипломских академских студија (мастер инжењер грађевинарства са
300 ЕСПБ).
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Никола (Милан) Станић поднео је 15.03.2011. године на ову
одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-4531/2-11,
којом је захтевао да му се исправа призна као диплома магистарских
студија (магистар техничких наука – област грађевинарство).
На седници Сената Универзитета у Београду од 18.05.2011.
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи одлука Комисије Универзитета за
признавање страних високошколских исправа, 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, 27. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-61/4533/4-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLIX, број 161, 16. септембар 2011.

39

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 Владимира (Вељко) Николић на
Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4533/3-10, од 02.03.2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 18.05.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Владимира (Вељко) Николића и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4533/3-10, од 02.03.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Универзитета у Ници, Софија Антополис,
Ница, Француска, од 11.09.2009. године, као диплома дипломских
академских студија (мастер инжењер грађевинарства са 300 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Грађевинском факултету обратио
се Владимир (Вељко) Николић, рођен 24.09.1980. године у Нишу,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета у
Ници, Софија Антополис, Ница, Француска, од 11.09.2009. године.
Након што је Грађевински факултет Универзитета у Београду
предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 708/8-10 од 14.02.2011. године,
да се предметна диплома призна као диплома магистарских студија
(магистар техничких наука – област грађевинарство), документација
кандидата упућена је Комисији за признавање страних високошколских
исправа Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на
седници одржаној 02.03.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-6134533/3-10, према којој је предметна диплома призната као диплома
дипломских академских студија (мастер инжењер грађевинарства са
300 ЕСПБ).
Владимир (Вељко) Николић поднео је 17.03.2011. године на ову
одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-4533/2-11,
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којом је захтевао да му се исправа призна као диплома магистарских
студија (магистар техничких наука – област грађевинарство).
На седници Сената Универзитета у Београду од 18.05.2011.
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи одлука Комисије Универзитета за
признавање страних високошколских исправа, 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, 27. мај 2011. године; Број: 3222/XXI-62/4533/4-10)
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, 150/09 и 160/11), Сенат Универзитетета, на седници одржаној
29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о изменама Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду
Члан 1.
У Одлуци о изменама Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’,
број 160/11), у члану 3. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.’’
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду’’.
Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/ХХII-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 Пољопривредног факултета, број: 390/5-3/1 од
24.03.2011. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број 02:06-5746/6-11 од 25.05.2011. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за
ужу научну област Педологија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 24. новембра 2010. године,
преко листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу
научну област Педологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. јануара 2011. 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 24. марта 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Александар Ђорђевић изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 30. 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 18. маја 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 25. маја 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Александар Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултет и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 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 Универзитета у
Београду, број: 344/6 од 04.05.2011. године, и мишљења Већа научних
области техничких наука број 02:06-6078/3-11 од 06.06.2011. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БОРИСЛАВ И. ЈЕФТЕНИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет,
за ужу научну област Енергетски претварачи и погони.
Образложење
Електротехнички факултет је дана 09. фебруара 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Енергетски претварачи и погони,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. марта 2011. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. априла 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Борислав Јефтенић изабере у звање
редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 5. мajа 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 30. маја 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06. јуна 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Борислав Јефтенић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 390/4-3/1
од 17.02.2011. године, и мишљења Већа научних области природноматематичких наука број 01:612-4722-6/11 од 13.06.2011. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БОШКО ДАМЈАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Математика и информатика.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 17. новембра 2010. године,
преко листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Математика и информатика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. децембра 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 17. фебруара 2011. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бошко Дамјановић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 21. 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 07. јуна 2011.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13. јуна 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Бошко Дамјановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултет и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, број:
72/5 од 16.05.2011. године, и мишљења Већа научних области техничких
наука број 02:06-6078/5-11 од 06.06.2011. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДЕЈАН Д. МАРКОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за
ужу научну област Поштански саобраћај и мреже.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 29. децембра 2010. године,
објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора,
за ужу научну област Поштански саобраћај и мреже, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. марта 2011. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 11. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Дејан Марковић изабере у звање редовног
професора.
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Саобраћајни факултет је дана 17. маја 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 30. маја 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06. јуна 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Дејан Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Факултета политичких наука, број: 11-729/1
од 14.04.2011. године, и мишљења Већа научних области правноекономских наука број 02:06-5771/10-11 од 24.05.2011. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГОСЛАВ КОЧОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука,
за ужу научну област Социјална политика.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 15. децембра 2010. године,
преко листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу
научну област Социјална политика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. марта 2011. године
преко огласне табле, библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 14. априла 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгослав Кочовић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 29. aприла 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 17. маја 2011.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 24. маја 2011. године. године дало је мишљење да
се проф. др Драгослав Кочовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Факултетa политичких наука и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Eкономског факултета, број: 1337/3 од 18.05.2011.
године, и мишљења Већа научних области правно-економских наука
број 02:06-5771/11-11 од 24.05.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИХАИЛ АРАНДАРЕНКО у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Eкономски факултет, за ужу
научну област Економска теорија и анализа – Економија рада.
Образложење
Eкономски факултет је дана 09. марта 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Економска теорија и анализа – Економија рада,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. априла 2011. године
преко листа Новости.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 18. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Михаил Арандаренко изабере у звање
редовног професора.
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Eкономски факултет је дана 18. маја 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 17. маја 2011.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 24. маја 2011. године. године дало је мишљење да
се проф. др Михаил Арандаренко може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Eкономског 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију број: 21/75 од 02.11.2010. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука број 02:06-5671/20
од 17.05.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 29.
јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др MИРЈАНА ПЕТРОВИЋ-ЛАЗИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Поремећаји говора.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 17.
марта 2011. године, преко листа Послови, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Поремећаји говора, 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 о утврђивању
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предлога да се кандидат др Mирјана Петровић-Лазић изабере у звање
редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 15.
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 10. маја 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 17. маја 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Mирјана Петровић-Лазић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXI-2.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију број: 21/74 од 02.11.2010. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука број 02:06-5671/21
од 17.05.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 29.
јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НАДА ДОБРОТА ДАВИДОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област
Поремећаји говора.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 17.
марта 2011. године, преко листа Послови, објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Поремећаји говора, 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 о утврђивању
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предлога да се кандидат др Нада Доброта Давидовић изабере у звање
редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 15.
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 10. маја 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 17. маја 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Нада Доброта Давидовић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Филозофског факултета Универзитета у
Београду, број: 775/1-IV/1 од 19.05.2011. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука број 02:06-6255/19
од 21.06.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 29.
јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ОЛИВЕРА МИЛОСАВЉЕВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Филозофски
факултет, за ужу научну област Социологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 16. фебруара 2011. године, у листу
Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Социологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. марта 2011. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Оливера Милосављевић изабере у звање
редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 30. маја 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 14. јуна 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 21. јуна 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Оливера Милосављевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду, број:
15/222-1 од 13.05.2011. године, и мишљења Већа научних области
природних наука број 02:06-6020/3-11 од 02.06.2011. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ПРЕДРАГ Д. СИМОНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Морфологија, систематика и филогенија животиња.
Образложење
Биолошки факултет је дана 16. марта 2011. године, преко листа
Послови, web стране Универзитета и Факултета, 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 27. априла 2011. 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 13. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Предраг Д. Симоновић изабере у звање
редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 20. маја 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 26. маја 2011.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 02. јуна 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Предраг Д. Симоновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Електротехничког факултета Универзитета у Београду,
број: 2839/6-2010 од 01.03.2011. године, и мишљења Већа научних
области техничких наука број 02:06-6078/4-11 од 06.06.2011. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН Т. ЈОВИЧИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет,
за ужу научну област Техничка акустика.
Образложење
Електротехнички факултет је дана 01. децембра 2010. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Техничка акустика, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. јануара 2011. године
преко библиотеке 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 Слободан Јовичић изабере у
звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 5. маја 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 30. маја 2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06. јуна 2011. године. године дало је мишљење да се проф. др
Слободан Јовичић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Филозофског факултета Универзитета у
Београду, број: 775/1-IV/2 од 19.05.2011. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука број 02:06-6255/20
од 21.06.2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 29.
јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СМИЉКА ТОМАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за
ужу научну област Социологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 16. фебруара 2011. године, у листу
Послови објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Социологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30. марта 2011. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Смиљка Томановић изабере у звање
редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 30. маја 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 14. јуна 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 21. јуна 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Смиљка Томановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања
Универзитета у Београду, број: 02 бр.2806-10/6 од 19.05.2011. године,
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука
број 02:06-6255/21 од 21.06.2011. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВЛАДИМИР КОПРИВИЦА у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког
васпитања, за ужу научну област Теорија и технологија спорта и
физичког васпитања.
Образложење
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 19. јануара 2011.
године, у листу Послови објавио конкурс за избор у звање редовног
или ванредног професора, за ужу научну област Теорија и технологија
спорта и физичког васпитања, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. априла 2011. године
преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 19. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Владимир Копривица изабере у звање
редовног професора.
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 31. маја 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 14. јуна 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 21. јуна 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Владимир Копривица може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Физичког факултета, број:112/4 од 12.05.2011.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука број 01: 612-5929/11 од 13.06.2011. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВОЈА РАДОВАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу
научну област Физика честица и поља.
Образложење
Физички факултет је дана 09. марта 2011. године, објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физика
честица и поља, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. априла 2011. године
преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 11. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Воја Радовановић изабере у звање редовног
професора.
Физички факултет је дана 19. маја 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 06. јуна 2011.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 13. јуна 2011. године. године дало је мишљење
да се проф. др Воја Радовановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 2011.
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Универзитета у Београду, број: 21/37 од 31.05.2011.
године, и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука број 02:06-6255/22 од 21.06.2011. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН ИЛИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Теоријски и методски приступи
у превенцији и третману поремећаја понашања.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 09.
фебруара 2011. године, у листу Послови објавио конкурс за избор
у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну област
Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја
понашања, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. априла 2011. године
преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 31. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Зоран Илић изабере у звање редовног
професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 08.
јуна 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 14. јуна 2011.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 21. јуна 2011. године. године дало је мишљење да
се проф. др Зоран Илић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број:3222/XXI-2.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 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
Maтематичког факултета број 800/5-10 са седнице од 18. фебруара
2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
Проф. др БОШКУ ЈОВАНОВИЋУ, редовном професору
Maтематичког факултета продужaва се радни однос за три школске
године, односно до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Maтематичког факултета на седници
одржаној 18. фебруара 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Бошку Јовановићу, 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.1)
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
Филолошког факултета број 1489/1 са седнице од 24. маја 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др БОЖИ ЋОРИЋУ, редовном професору Филолошког
факултета продужaва се радни однос за три школске године, односно
до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници
одржаној 24. маја 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Божи Ћорићу,
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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 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 Филозофског факултета број 05/2-7 бр.774/1 са седнице од 19.
маја 2011. године, Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др ЂОРЂУ СТАНКОВИЋУ, редовном професору
Филозофског факултета продужaва се радни однос за једну школску
годину, односно до 30. септембра 2012. године.
Образложење:
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 15. априла
2009. године донео је Одлуку којом се проф. др Ђорђу Станковићу
продужава радни однос за две школске године, односно до 30.
септембра 2011. године.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 44/10), чланом 21. прописано је да се
радни однос може продужити до 3 године.
Наставно-научно веће Филозофског факултета на седници
одржаној 19. маја 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Ђорђу
Станковићу, 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.3)
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
Шумарског факултета број 01/1476/1 са седнице од 23. фебруара 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др НЕБОЈШИ АНАСТАСИЈЕВИЋУ, редовном
професору Шумарског факултета продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
23. фебруара 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Небојши
Анастасијевићу, 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа
Шумарског факултета број 01/2624/1 са седнице од 30. марта 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др СТАНИМИРУ КОСТАДИНОВУ, редовном
професору Шумарског факултета продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2014. године.
Образложење:
Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној
30. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Станимиру
Костадинову, 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.4)
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
Шумарског факултета број 01/2623/1 са седнице од 30. марта 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници од 29. јуна 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
(1) Проф. др МИЛАНУ НЕШИЋУ, редовном професору
Шумарског 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 Шумарског факултета на седници одржаној
30. марта 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Милану
Нешићу, 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222-XXII-3.7)
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 природно-математичких
наука број 5214/VI-4.2 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија:
Професор екологије и заштите животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер професор екологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 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 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 2011. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.6)
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 природно-математичких
наука број 06:5214/VI-4.1 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ измена и допуна акредитованог студијског
програма основних академских студија Биологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани биолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.1)
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, 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 природно-математичких наука број 06:
5214/VI-4.2 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне акредитованoг студијског
програма мастер академских студија Биологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер биолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.2)
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 природно-математичких наука број 06:
5214/VI-4.2 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне акредитованoг студијског
програма мастер академских студија Екологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер еколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

82

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 природно-математичких наука број 06:
5214/VI-4.2 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне акредитованoг студијског
програма мастер академских студија Молекуларна биологија и
физиологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер биолог – молекуларни
биолог и физилог.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 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, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 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 природно-математичких
наука број 5214/VI-4.2 од 09. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија:
Професор биологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер професор биологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Биолошки факултет је дана 03. јуна 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 03. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 09. јуна 2011. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XXII-4.5)
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 6124630/II-3728/3-11 од 19. маја 2011. год, Сенат Универзитета на седници
одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Светлост као конституент иконописа: хемијски, физички, физиолошки
и теолошки аспекти”, кандидата Бојана Томића, дипл. физичарa.
2. За менторе се именују:
1. др Драган Булатовић, доцент, Филозофски факултет,
Универзитет у Београду, Одељење за историју уметности.
2. др Братислав Обрадовић, доцент, Физички факултет,
Универзитет у Београду, Лабораторија за Квантну оптику и ласере.
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XХII-5.1-11)
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 6124630/II-5208/3-11 од 19. маја 2011. год, Сенат Универзитета на седници
одржаној 29. јуна 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Геоботаничка и биогеохемијска карактеризација рудничке откривке
у Бору и могућност примене резултата у ремедијацији”, кандидата мр
Драгане Ранђеловић, дипл. инж шумарства за пејзажну архитектуру.
2. За менторе се именују:
1. др Владица Цветковић, редовни професор, Рударскогеолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за петрологију
и геохемију
2. др Слободан Јовановић, ванредни професор, Биолошки
факултет Универзитета у Београду, Катедра за екологију и географију
биљака
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/XХII-5.2-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Научног већа Института за
филозофију и друштвену теорију број 224/03 од 29.6.2011. године,
доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именујe се др Војин Ракић, научни саветник Института за
филозофију и друштвену теорију, за члана Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука.
2. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 31. октобра 2013. године.
(Београд, 1. јул 2011. године; Број: 612-6710/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Научног већа Института за
филозофију и друштвену теорију број 224/02 од 29.6.2011. године,
доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Именујe се др Владимир Јанковић, научни саветник Института
за филозофију и друштвену теорију, за члана Већа научних области
правно-економских наука.
2. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. октобра 2013. године.
(Београд, 1. јул 2011. године; Број: 612-6710/3)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Пољопривредног факултета број 40/5-18.2 од 6.7.2011. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Слободан Церанић, ред. проф. Пољопривредног факултета, чланства у Већу научних области правно-економских
наука.
2. Именујe се др Радмило Пешић, ред. проф. Пољопривредног
факултета, за члана Већа научних области правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука
траје до 31. октобра 2013. године.
(Београд, 8. јул 2011. године; Број: 612-6779/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

