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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 150/09),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
I
На основу одлука Владе Републике Србије од 7. јула 2011. године
констатује се да је престао мандат у Савету Универзитета Косте
Поповића, директора предузећа ‘’Дипос’’ и верификује се мандат др
Ђорђа Бајеца, доцента, директора Клиничког центра Србије, као новог
члана Савета Универзитета у Београду из реда представника оснивача.
II
На основу одлуке Већа института од 30.09.2011. године, а у складу
са Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета којом је
повећан број чланова Савета-представника института, верификује се
мандат др Марине Соковић, научног саветника Института за биолошка
истраживања ‘’Синиша Становић’’, као новог члана Савета у Београду
из реда представника Универзитета.
III
Због истека периода за који су бирани, констатује се да је престао
мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Душке Михајловић, студента Учитељског факултета
2. Рајка Костића, студента Економског факултета
3. Милене Милосављевић, студента Правног факултета.
4. Тијане Призренац, студента Факултета безбедности
5. Марка Калинића, студента Фармацеутског факултета.
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IV
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
6.10.2011. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из
реда студената:
1. Душке Михајловић, студента Учитељског факултета
2. Милоша Миловановића, студента Економског факултета
3. Данила Јеремића, студента Медицинског факултета
4. Милоша Вазуре, студента Правног факултета
5. Владимира Смуђе, студента Технолошко - металуршког
факултета
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 020-7744/3-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09 и 160/11) и предлога Студентског парламента Универзитета
од 19.10.2011. године, Савет Универзитета, на седници одржаној
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
МИЛАН КРСТИЋ, студент Факултета политичких наука
Универзитета у Београду изабран је за студента проректора
Унивeрзитета у Београду, за школску 2011/2012. годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 020-7744/4-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08, 150/09 и 160/11), а на предлог Сената Универзитета, број 3222/
XXIII-8.5. од 13. јула 2011. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 15. новембра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ „ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ“, ЗА ШКОЛСКУ
2010/2011. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за дипломске академске студије из
мултидисциплинарне области – „Предузетнички менџмент“, износи
120.000,00 (словима: сто двадесет хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 2.500 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
- трошкове за послове организације и реализације студија
- унапређење материјалне основе рада.
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 020-7744/5-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08, 150/09 и 160/11), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15.11.2011. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора
Универзитетске библиотеке из реда запослених у Библиотеци, због
истека мандата:
1. Цвета Костов, виши библиотекар
2. Драгана Михајловић, виши библиотекар.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске
библиотеке из реда запослених у Библиотеци:
1. Миле Стијеповић, запослен у сектору за набавку и обраду
библиотечког материјала
2.Адам Софронијевић, запослен у сектору за научне информације
и развој.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 020-7744/6-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08, 150/09 и 160/11), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15.11.2011. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Скупштину АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’:
1. Проф. др Вања Крстић, Факултет ветеринарске медицине
2. Проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
3. Др Слађана Барјактаревић Ракочевић, доцент, Факултет
организационих наука
4. Љиљана Дамјанов, руководилац Сектора за студије и науку у
Стручној служби Универзитета
5. Мирјана Јаковљевић, самостални стручни сарадник у Сектору
за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и
фондова у Стручној служби Универзитета
6. Александар Топаловић, саветник у Информативном центру
Универзитета у Београду.
II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Надзорни одбор AКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’:
1. Проф. др Војислав Илић, Факултет ветеринарске медицине
2. Владимир Марковић, самостални стручни сарадник у Сектору
за студије и науку у Стручној служби Универзитета у Београду.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 020-7744/7-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета, на
седници одржаној дана 26. јануара 2011. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ
ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о додели признања Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), у члану 2. став 2.
уместо тачке ставља се зарез и додају речи: „као и изузетно истакнутом
појединцу за доприносе који су од националног значаја.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 02.02.2011. године; Број: 612-4167/1-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11),
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 5. oктобра 2011.
године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о додели признања Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07 ), у члану 2. додаје се
став 4. који гласи:
‘’Универзитет може у току једне школске године доделити
највише пет почасних доктората, по правилу из различитих области.’’
Члан 2.
У члану 6. додаје се став 3. који гласи
‘’Образложена иницијатива за доделу почасног доктората, са
потребном документацијом, подноси се Универзитету најкасније до 1.
маја текуће године.’’
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Комисија за универзитетска признања (у даљем тексту:
Комисија) разматра све приспеле иницијативе и подноси Сенату
предлог за доделу почасног доктората, најкасније до 1. јуна текуће
године.
Уз предлог, Комисија подноси Сенату Универзитета извештај о
поднетим иницијативама, као и образложење предлога.“
Члан 4.
На крају члана 10. тачка се замењује запетом и додају се речи
„по правилу у оквиру обележавања Дана Универзитета.“
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Члан 5.
Члан 13. се брише.
Члан 6.
У члану 14. речи: ‘’Повеље Универзитета могу се доделити:’’
замењују се речима: ‘’Повеља Универзитета може се доделити“.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”, а примењиваће се од школске
2011/2012. године.
(Београд, 07.10.2011. године; Број: 612-7635/1-11)
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 Пољопривредног факултета, број: 390/8-3/2 од
30.06.2011. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број 02:06-6256/16 од 06.07.2011.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСА ОБРАДОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Фитопатологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 06. априла 2010. године,
преко листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фитопатологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. маја 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 30. јуна 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Алекса Обрадовић изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01. jула 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 29. јуна 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 06. јула 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Алекса Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јула 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-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 Пољопривредног факултета, број: 390/7-3/2 од
26.05.2011. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број 02:06-6256/15 од 06.07.2011.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Физиологија гајених биљака.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 09. марта 2010. године, преко
листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио конкурс
за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну
област Физиологија гајених биљака, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. 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 26. маја 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зорица Јовановић изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 30. маjа 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 29. јуна 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 06. јула 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Зорица Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јула 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-2.2.)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Биолошког факултета Универзитета у
Београду, број: 612-6471/1-11 од 20.06.2011. године, и мишљења Већа
научних области природних наука број 02:06-6456/3-11 од 30.06.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. јула 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МАРИЈА П. ГУЋ-ШЋЕКИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Медицинска генетика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 20. априла 2011. године, преко листа
Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио конкурс за
избор у сва звања, за ужу научну област Медицинска генетика, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. маја 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 26. маја 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Марија Гућ-Шћекић изабере у звање
редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 20. jуна 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 23. јуна 2011.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30. јуна 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Марија Гућ-Шћекић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јула 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-2.3.)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 390/83/1 од 30.06.2011. године, и мишљења Већа научних области правноекономских наука број 02:06-6566/16 од 12.07.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРИЦА СРЕДОЈЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Трошкови и калкулације.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 06. априла 2011. године,
преко листа Послови, web стране Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу
научну област Трошкови и калкулације, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6. маја 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 30. јуна 2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зорица Средојевић изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01. јула 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 05. јула 2011.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 12. јула 2011. године дало је мишљење да се проф. др
Зорица Средојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13. јула 2011.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-2.4.)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 24. и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09 и 160/11), чл. 24. ст. 2. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08 и 150/09) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08 и 144/08), а поводом
приговора кандидата Славке М. Станковић, број: 02: 612-6312/1-11 од
08. јуна 2011. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.
јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се приговор кандидата Славке М. Станковић на одлуку
Већа научних области природних наука, број: 02: 612-6312/1-11 од 08.
јуна 2011. године .
2. Потврђује се одлука Већа научних области природних наука,
број: 02-06-5614/9-11 од 05.05.2011. године.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 20.10.2010. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Аналитичка хемија, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.02.2011.године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 07.04.2011.године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Славка Станковић
изабере у звање ванредног професора.
Факултет је дана 13.04.2011. 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 28.04.2011.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 05.05.2011. године разматрало је захтев Технолошкометалуршког факултета и утврдило да кандидат не испуњава услове
за избор у звање ванредног професора прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чл. 120. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду из следећих разлога:
Минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на
Технолошко-металуршком факултету, који представљају саставни део
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника, сарадника и истраживача на овом факултету,
предвиђено је да кандидат за избор у звање ванредног професора треба
да има најмање 10 објављених радова у међународним часописима
са SCI листе од избора и звање доцента, a кандидаткиња др Славка
Станковић има 5, односно укупно 15. Чланом 5. Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду предвиђено је
да факултет може у складу са особеностима области за коју обавља
наставу да уведе и додатне, строжије критеријуме који не могу да замене
или битно измене критеријуме из члана 4. Критеријума Универзитета.
Веће је истовремено закључило да кандидаткиња испуњава услове за
поновни избор у звање доцента.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету
ради уручења кандидату дана 13. маја 2011. године.
На ову одлуку кандидат Славка Станковић благовремено је
изјавила приговор.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Веће научних области природних наука, на седници одржаној
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30.06.2011. године, разматрало је приговор кандидата и утврдило да је
приговор неоснован и да остаје при првобитном ставу утврђеном на
седници Већа, одржаној 05. маја 2011. године
Веће научних области је дана 08. јула 2011. године доставило
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 13. јула 2011. године, разматрао је приговор
кандидата и утврдио да је приговор неоснован и да кандидат не
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 120. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, из разлога наведених у образложењу првостепене одлуке, и
ценио да није било битно нових чињеница, па је донета одлука као у
изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у
звање може покренути управни спор пред Управним судом у року од
30 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-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 Правног
факултета број 02-1687/2 са седнице од 27. јуна 2011. године, Сенат
Универзитета, на седници од 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ВЕСНИ БЕСАРОВИЋ, редовном професору Правног
факултета продужaва се радни однос за једну школску годину, односно
до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
27. јуна 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Весни
Бесаровић, за једну школску годину, односно до 30. септембра 2012.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. (“Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа Правног
факултета број 02-1650/3 са седнице од 27. јуна 2011. године, Сенат
Универзитета, на седници од 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СВЕТИСЛАВУ ТАБОРОШИЈУ, редовном професору
Правног факултета продужaва се радни однос за једну школску годину,
односно до 30. септембра 2012. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној
27. јуна 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Светиславу
Таборошију, за једну школску годину, односно до 30. септембра 2012.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. (“Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа
Филолошког факултета број 1490/2 са седнице од 18. маја 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ДУШАНУ ИВАНИЋУ, 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 18. маја 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Душану Иванићу, 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. (“Гласник Универзитета” бр. 131/06,
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа
Факултета безбедности број 280/2 са седнице од 21. јуна 2011. године,
Сенат Универзитета, на седници од 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др СЛОБОДАНУ МИШОВИЋУ, редовном професору
Факултета безбедности продужaва се радни однос за три школске
године, односно до 30. септембра 2014. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета безбедности на седници
одржаној 21. јуна 2011. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Слободану
Мишовићу, 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука број: 06-5214/VII од 06. јула 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованих студијских
програма основних академских студија Географског факултета:
Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и
Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 06. јула 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 28. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је размотрило
предлог Факултета, те предложило Сенату доношење измена
студијских програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као
у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука број: 06-5214/VII од 06. јула 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованих студијских
програма мастер академских студија Географског факултета:
Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и
Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 06. јула 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 28. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је размотрило
предлог Факултета, те предложило Сенату доношење измена
студијских програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као
у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких
наука број: 06-5214/VII од 06. јула 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованих студијских
програма докторских академских студија Географског факултета
– Геонауке.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 06. јула 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 28. јуна 2011. године.
Веће групације природно-математичких наука је размотрило
предлог Факултета, те предложило Сенату доношење измена
студијских програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као
у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.3)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 06-5215-VI/5 од 13. јула 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованих студијских
програма основних академских студија Филолошког факултета:
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска
књижевност и језик са компаратистиком и Језик, књижевност, култура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 07. јула 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седницама одржаним 30. марта 2011. године
и 18. маја 2011. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 13. јула 2011. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких
наука број 06-4479/7-3 од 30. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм за стицање заједничке
дипломе специјалистичких академских студија „Војномашинско
инжењерство“.
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Машински факултет и Војна академија
Универзитета одбране у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста инжењер
војномашинског инжењерства.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 15. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
(са модулима за класично наоружање и ракетно наоружање) из става
1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета на
седници одржаној 31. марта 2011. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 30. 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.5)
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 техничко-технолошких
наука број 06-4479/7-4 од 30. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских
студија „Агроекономија и рурални развој“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – економске науке..
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 1. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 26. маја 2010. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 30. 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.6)
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 техничко-технолошких
наука број 06-4479/7-5 од 30. јуна 2011. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија „Управљање у агробизнису и трговини“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста менаџер.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 9. марта 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 26. маја 2010. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 30. 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, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.7)
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 1000/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), а на предлог Већа групације медицинских наука број
06-4478/4-2 од 04. јула 2011. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 13. jула 2011. године донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских
студија „Медицина III“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских наука.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28. јуна 2011. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 21. јуна 2011. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 4.
јула 2011. године размотрило предлог Факултета и предложило Сенату
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-7.9)
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. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично
тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08, 150/09, 160/11) у складу са Правилником о доношењу студијског
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на
предлог Већа за мултидисциплинарне студије број: 612-4630/III-8.111 од 08. jула 2011. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм за стицање заједничке
дипломе мастер академских студија Образовне политике.
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу и Универзитет
у Новом Саду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер образовних политика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У оквиру TEMPUS пројекта Education Policy Study Programme
in Serbia and Montenegro – E.P.S.P. (JP 159074-2009), чији је носилац
Универзитет у Београду, развијен је студијски програм мастер
академских студија Образовне политике. Овај TEMPUS пројекат
обухвата 11 образовних институција из Србије (Универзитет у Београду,
Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Министарство
просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за
образовање АП Војводине, Центар за образовне политике), Црне Горе
(Универзитет Црне Горе, Министарство просвјете и спорта Републике
Црне Горе), Словеније (Univerza v Ljubljani), Белгије (Katholieke Universiteit Leuven) и Данске (Aarhus Universitet).
У оквиру TEMPUS пројекта покренута је иницијатива за
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доношење студијског програма Образовне политике, као програма за
стицање заједничке дипломе Универзитета у Београду, Универзитета
у Крагујевцу и Универзитета у Новом Саду.
Веће за мултидисциплинарне студије је на седници одржаној
08. јула 2011. године размотрило предлог за доношење студијског
програма и предложило Сенату доношење студијскoг програма, што
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-8.1/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09, 160/11), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије,
број: 612-4630/III-8.2-11 од 08. јула 2011. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: OБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. др Тинде Ковач-Церовић, доцент Универзитета у Београду –
Филозофски факултет, државни секретар у Министарству просвете и
науке Републике Србије, Председник;
2. др Вера Дондур, редовни професор Универзитета у Београду
– Факултет за физичку хемију;
3. др Марко Иветић, редовни професор Универзитета у Београду
– Грађевински факултет, проректор Универзитета у Београду;
4. др Мирко Филиповић, доцент Универзитета у Београду –
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;
5. др Миле Савић, редовни професор Универзитета у Београду –
Учитељски факултет.
6. др Александра Вранеш, редовни професор Универзитета у
Београду – Филолошки факултет.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-8.2/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично
тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08, 150/09, 160/11) у складу са Правилником о доношењу студијског
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на
предлог Већа за мултидисциплинарне студије број: 612-4630/III-9.111 од 08. jула 2011. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија:
- Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120
ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –мастер –религиолог.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Студијски програм Религија у друштву, култури и европским
интеграцијама (120 ЕСПБ), је мултидисциплинаран студијски
програм. У реализацији студијског програма учествују предавачи
са: Православно-богословског факултета, Правног факултета,
Филолошког факултета, Факултета политичких наука, Филозофског
факултета и др.
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Веће за мултидисциплинарне студије је на седници одржаној
08. јула 2011. године размотрило предлог за доношење студијског
програма и предложило Сенату доношење студијскoг програма, што
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-8.3/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09, 160/11), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије,
број: 612-4630/III-9.2-11 од 08. јула 2011. године, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 13. јула 2011.год, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(120 ЕСПБ)
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ
И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА
1. проф. др Дарко Танасковић (председник), Филолошки факултет
2. проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет
3. проф. др Радован Биговић, Православно-богословски факултет
4. проф. др Жарко Требјешанин, Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију
5. проф. др Зорица Томић, Филолошки факултет
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-8.4/11)
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,
150/09,160/11), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије,
број 612-4630/III-4799/3-11, од 08. јула 2011. год, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Могућност коришћења домаћег зеолита за синтезу ватросталног
материјала повишене термостабилности”, кандидата Јелене
Мајсторовић-Нецковић, дипл. геолога.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Татјана Волков Хусовић, Технолошко-металуршки
факултет, Универзитета у Београду (металуршко инжењерство)
2. др Бранко Матовић, научни саветник, ИНН Винча (наука о
материјалима)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-8.6/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11)
а на предлог Филолошког и Архитектонског факултета Универзитета
у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.
јула 2011. године донео је
ОДЛУКУ
o измени Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2011/2012. годину
(1) УТВРЂУЈУ СЕ измене броја студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2011/2012.
годину на Архитектонском и Филолошком факултету.
(2) На основу допуна уверења које је издала Комисија за
акредитацију и проверу квалитета Архитектонском и Филолошком
факултету утврђује се да Архитектонски факултет на основне
академске студије може уписати укупно 300, на мастер академске
укупно 272 студента, а Филолошки факултет, студијски програм Језик,
књижевност, култура укупно 1100 студената.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09, 160/11) и члана 7. Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
149/2009), а на предлог Већа групације природнo-математичких
наука, Већа групације медицинских наука и Већа групације техничкотехнолошких наука, Сенат Универзитета у Београду на седници
одржаној 13. јула 2011.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2010. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких наука:
АЛЕКСЕЈ ДРИНО
СТУДЕНТ БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под називом
„Изолација бактеријских популација из земљишта загађеног
ароматичним угљоводоницима”,
2. Са групације факутета медицинских наука:
САШЕНКА ВИДИЧЕВИЋ И АНА ТРШЊАК
СТУДЕНТИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под називом
„Испитивање механизма токсичног деловања 1-метил-4-фенил-2.3дихидропиридина на SH-SY5Y ћелије хуманог неуробластома ”in
vitro““,
3. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
КОСТА ЈОВАНОВИЋ
СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под
називом „Biologically-Inspired Control of a Compliant Anthropomimetic
Robot “.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-6)
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, 160/11), a на предлог
Хемијског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Саветник за
хемикалије“ на Хемијском факултету Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење програма сталног усавршавања под називом „Саветник
за хемикалије“ у трајању од 8 сати.
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2011. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18.05.2011. године; Број: 3222/XXIII-10.1)
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 и 160/11), a на предлог
Пољопривредног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. јула 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Правилан
избор сорти и значај производње вина са географским пореклом“ на
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење програма сталног усавршавања под називом
„Правилан избор сорти и значај производње вина са географским
пореклом“у трајању од 25 часова.
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. јула 2011. године,
размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином гласова
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13.07.2011. године; Број: 3222/XXIII-10.2)
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. 06-613-2364/3-10, од 17.05.2011. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 13.07.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Милице (Драгутин) Ћулафић на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-2364/3-10, од 17.05.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Фармацеутског факултета Универзитета
у Лондону, Велика Британија, од 01.10.2009. године признаје као
диплома дипломских академских студија (мастер фармације).
Преиначује се одлука и предметна исправа се признаје као
диплома магистарских студија (магистар фармације).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Милица (Драгутин) Ћулафић, рођена 29.03.1978. године у
Бањалуци, Босна и Херцеговина, поднела је 26.05.2011. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-6060/3-11 на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-2365/3-10, од 17.05.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Фармацеутског факултета Универзитета
у Лондону, Велика Британија, од 01.10.2009. године признаје као
диплома дипломских академских студија (мастер фармације).
Након што је Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 1500/3 од 25.10.2010.
године, да се предметна диплома призна као диплома магистарских
студија (магистар фармације), документација кандидаткиње упућена
је Комисији за признавање страних високошколских исправа
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Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници
одржаној 17.05.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-2365/3-10,
према којој је предметна диплома дипломских академских студија
(мастер фармације).
Милица (Драгутин) Ћулафић је 26.05.2011. године на ову одлуку
поднела жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06-613-2365/5-10,
којом је захтевала да јој се исправа призна као диплома магистарских
студија (магистар фармације).
На седници Сената Универзитета у Београду од 13.07.2011.
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, 08.09.2011. године; Број: 3222/XXIII-11.2/6059/4-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLIX, број 163, 08. децембар 2011.

47

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 Мејреме (Шефћет)
Затрић на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-613-6059/4-11, од 30.05.2011. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 13.07.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Мејреме (Шефћет) Затрић и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-6059/4-11, од 30.05.2011. године, којом се признаје
високошколска исправа Политехничког универзитета Каталоније,
Барселона, Шпанија, од 13.04.2010. године, као диплома дипломских
академских студија (мастер техничких наука из области архитектуре
и урбанизма).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду и Архитектонском факултету обратила
се Мејрема (Шефћет) Затрић, рођен 20.12.1980. године у Новом Пазару,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Политехничког
универзитета Каталоније, Барселона, Шпанија, од 13.04.2010. године.
Након што је Архитектонски факултет Универзитета у Београду
предложио, у свом Предлогу одлуке 03 бр. 619/3 од 01.10.2010. године,
да се предметна диплома призна као диплома магистарских студија
(магистар техничких наука из области архитектуре и урбанизма),
документација кандидата упућена је Комисији за признавање страних
високошколских исправа Универзитета у Београду. Универзитетска
Комисија је, на седници одржаној 25.05.2011. године, усвојила Одлуку
бр. 06-613-6059/4-11, према којој је предметна диплома призната као
диплома дипломских академских студија (мастер техничких наука из
области архитектуре и урбанизма).

48

Гласник Универзитета у Београду

Мејрема (Шефћет) Затрић поднео је 06.06.2011. године на ову
одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-6059/4-11,
којом је захтевала да јој се исправа призна као диплома магистарских
студија (магистар техничких наука из области архитектуре и
урбанизма).
На седници Сената Универзитета у Београду од 13.07.2011.
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, 08.09.2011. године; Број: 3222/XXIII-11.2/6059/5-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLIX, број 163, 08. децембар 2011.

49

На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11),
а на предлог факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 05. октобра 2011. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу, за
школску 2011/2012. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена броја студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2011/2012.
годину.
(2) На основу захтева Филолошког факултета утврђује се да
Факултет на мастер академске студије на студијском програму Језик,
књижевност, култура у 2011/2012. години може уписати укупно
700 студената, како је утврђено уверењем од стране Комисије за
акредитацију и проверу квалитета.
На основу захтева Пољопривредног факултета утврђује
се да Факултет на докторске студије на студијском програму
Агроекономија и рурални развој у 2011/2012. години може уписати 15
самофинансирајућих студената.
На основу захтева Медицинског факултета утврђује се да
Факултет на интегрисане студије може уписати укупно 530 студената,
а на докторске студије на (обједињеном) студијском програму
Медицинске науке у 2011/2012. години може уписати укупно 180
студената.
На основу захтева Факултета за физичку хемију утврђује се
да се на студијски програм специјалистичких академских студија
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Форензика који заједнички изводе Факултет за физичку хемију и
Факултет безбедности у 2011/2012. години може уписати укупно 50
самофинансирајућих студената.
(3) ДАЈЕ СЕ допуна мишљења о броју студената за упис у
прву годину студијских програма који се финансирају из буџета. На
студијски програм мастер академских студија Архитектура може се
уписати 200 студената на терет буџета. У складу са Законом о високом
образовању допуна мишљења се упућује Влади Републике Србије.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-6.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Биолошког факултета, број 15/427 од 09.
септембра 2011. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 05. октобра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др ВЕЛЕМИР НИНКОВИЋ, ванредни професор
Универзитета у Упсали, Шведска (Swedish University of Agricutural Sciences, Uppsala, Sweden) у звање гостујућег професора на Биолошком
факултету Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је доставио образложени предлог да се
др Велемир Нинковић, ванредни професор Универзитета у Упсали,
Шведска изабере у звање гостујућег професора на Биолошком
факултету Универзитета у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку као што је
наведено у изреци.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09, 160/11) и члана 7. Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
149/2009), а на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 05.
октобра 2011.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбољи научно-истраживачки рад студената Универзитета у
Београду у 2010. години, награђује се:
1. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
МРКОЊИЋ МАРКО
студент Правног факултета, за рад под називом
“Настанак Законоправила Светога Саве са аспекта модерних
компаративноправних теорија”.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број:
06-4778/5-2 од 26. септембра 2011. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 05. октобра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских академских
студија „Медицинске науке“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских наука.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 26. септембра 2011. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета. У току поступка акредитације студијског програма
докторских студија „Медицина III“, након консултације са члановима
КАПК, факултету је сугерисано да се нови програм обједини са раније
акредитованим програмима „Молекуларна медицина“ и „Медицинске
науке II“. Овај програм садржи 15 изборних подручја (Молекуларна
медицина, Епидемиологија, Физиолошке науке, Биологија скелета,
Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Реконструктивна
хирургија, Јавно здравље, Неуронауке, Медицинска фармакологија,
Радиологија и нуклеарна медицина, Пулмологија, Нефрологија и
Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија). Планирано је
да студијски програм упише 180 студената годишње.
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Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 27.
септембра 2011. године размотрило предлог Факултета, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број: 06-5215-VII/4.1 од 29. септембра 2011. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 05. октобра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијског
програма основних академских студија Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију Специјална едукација и рехабилитација
особа са моторичким поремећајима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 19.
септембра 2011. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 31. маја 2011. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 29. септембра 2011. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
и 100/07-aутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број: 06-5215-VII/4.2 од 29. септембра 2011. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 05. октобра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијског
програма основних академских студија Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 19.
септембра 2011. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 31. маја 2011. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 29. септембра 2011. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-8.3)
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 друштвено-хуманистичких
наука број: 06-5215-VII/4.3 од 29. септембра 2011. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 05. октобра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијског програма
основних академских студија Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију Превенција и третман поремећаја понашања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 23.
септембра 2011. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 20. септембра 2011. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници
одржаној 29. септембра 2011. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05.10.2011. године; Број: 3222/XXIV-8.4)
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 и 145/08), а по жалби Гордане (Никола)
Радаковић на Одлуку Комисије Универзитета у Београду за признавање
страних високошколских исправа, бр. 06-613-4034/5-11, од 13.07.2011.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05.10.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Гордане (Никола) Радаковић на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-613-4034/5-11, од 13.07.2011.
године, којом се признаје високошколска исправа Аристотеловог
универзитета у Солуну, Грчка, од 14.01.2008. године, као диплома
мастер двогодишњих академских студија (мастер филолог са 120
ЕСПБ – смер наука о језику).
Преиначује се Одлука и предметна исправа се признаје као
диплома мастер двогодишњих академских студија (мастер филолог са
120 ЕСПБ – смер наука о књижевности).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Гордана (Никола) Радаковић, рођена 17.07.1976. године у
Београду, Република Србија, поднела је 26.08.2011. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-6999/3-11 на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-4034/5-11, од 13.07.2011. године, којом се
високошколска исправа Аристотеловог универзитета у Солуну, Грчка,
од 14.01.2008. године признаје као диплома мастер двогодишњих
академских студија (мастер филолог са 120 ЕСПБ – смер наука о
језику). Након што је Филолошки факултет Универзитета у Београду
предложио, у свом Предлогу одлуке бр. 2203/1, од 06.10.2010. године,
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да се предметна диплома призна као диплома магистарских студија
(магистар филолошких наука – смер наука о језику), документација
кандидаткиње упућена је Комисији за признавање страних
високошколских исправа Универзитета у Београду. Универзитетска
Комисија је, на седници одржаној 13.07.2011. године, усвојила Одлуку
бр. 06-613-4034/5-11.
Гордана (Никола) Радаковић је 26.08.2011. године на ову Одлуку
уложила жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06-613-6999/3-11,
којом је захтевала да јој се исправа призна тако да се односи на смер
наука о књижевности.
На седници Сената Универзитета у Београду од 05.05.2011.
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, 11.10.2011. године; Број: 3222/XIV-10.2-2011/4034/6-11)
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 Радоша (Зоран)
Косовић на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-613-6229/3-11, од 13.07.2011. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 05.10.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Радоша (Зоран) Косовића и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-6229/3-11, од 13.07.2011. године, којом се
признаје високошколска исправа Универзитета у Агдеру, Норвешка,
од 28.06.2010. године, као диплома мастер двогодишњих академских
студија (дипломирани филолог скандинависта – мастер са 120 ЕСПБ).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратио
се Радош (Зоран) Косовић, рођен 28.05.1984. године у Београду,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета у
Агдеру, Норвешка, од 28.06.2010. године. Након што је Филолошки
факултет Универзитета у Београду предложио, у свом Предлогу
одлуке бр. 1093/1 од 02.06.2011. године, да се предметна диплома
призна као диплома мастер академских студија (дипломирани филолог
скандинависта – мастер са 300 ЕСПБ), документација кандидата
упућена је Комисији за признавање страних високошколских исправа
Универзитета у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници
одржаној 13.07.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-6229/3-11,
према којој је предметна диплома призната као диплома дипломских
академских студија (дипломирани филолог скандинависта – мастер са
300 ЕСПБ).
Радош (Зоран) Косовић поднео је 05.09.2011. године на ову

Година XLIX, број 163, 08. децембар 2011.

61

Одлуку жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-6229/2-11,
којом је захтевао да му се исправа призна као диплома магистарских
студија (магистар филолошких наука).
На седници Сената Универзитета у Београду од 05.05.2011.
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, 11.10.2011. године; Број: 3222/XIV-10.3-2011/6229/4-11)
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 и 145/08), а по жалби Селме
(Мустафа) Хасановић на Одлуку Комисије Универзитета у Београду
за признавање страних високошколских исправе, бр. 06-613-5889/311, од 13.07.2011. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
05.10.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Селме (Мустафа) Хасановић на Одлуку
Комисије Универзитета у Београду за признавању страних
високошколских исправа, бр. 06-613-5889/3-11, од 13.07.2011. године,
којом се признаје високошколска исправа Факултета политичких
наука Универзитета у Сарајеву, Босна и Херцеговина, бр. 1092/СР,
од 06.11.2010. године, као диплома основних студија (политиколог
социјалне политике и социјалног рада).
Преиначује се одлука и предметна исправа се признаје као
диплома основних студија (дипломирани социјални радник).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Селма (Мустафа) Хасановић, рођена 16.01.1983. године у
Прибоју, Република Србија, поднела је 25.07.2011. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-5889/4-11 на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-5889/3-11, од 13.07.2011. године, којом се
високошколска исправа Факултета политичких наука Универзитета
у Сарајеву, Босна и Херцеговина, бр. 1092/СР, од 06.11.2010. године
признаје као диплома основних студија (политиколог социјалне
политике и социјалног рада). Након што је Факултет политичких
наука Универзитета у Београду предложио, у свом Предлогу одлуке
бр. 08-812/1, од 05.05.2011. године, да се предметна диплома призна
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као диплома основних студија (политиколог социјалне политике и
социјалног рада), документација кандидаткиње упућена је Комисији
за признавање страних високошколских исправа Универзитета
у Београду. Универзитетска Комисија је, на седници одржаној
13.07.2011. године, усвојила Одлуку бр. 06-613-5889/3-11, према којој
је предметна диплома призната сагласно Предлогу одлуке Факултета.
Селма (Мустафа) Хасановић је 25.07.2011. године на ову Одлуку
уложила жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06-613-5889/411, којом је захтевала да јој се исправа призна као диплома основних
студија (социјални радник).
На седници Сената Универзитета у Београду од 05.05.2011.
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, 11.10.2011. године; Број: 3222/XIV-10.1-2011/5889/5-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 24. Статута Универзитета у Београду (‘’Гласник
Унверзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09 и 160/11),
доносим
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПРОЦЕДУРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКАТА ТЕМПУС ПРОГРАМА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвим правилником утврђују се основни принципи и правила
учешћа у пројектима Темпус програма којима руководи или учествује
као партнер Универзитет у Београду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Овим правилником утврђују се међусобна права и обавезе
учесника у реализацији Темпус пројекта, од поступка израде
пријаве до усвајања коначног извештаја о реализацији пројекта од
стране Извршне комисије Европске агенција за програме у области
образовања, културе и медија (у даљем тексту: Извршна агенција).
Члан 3.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају
следеће значење:
Носилац пројекта је Универзитет који директно или индиректно
учествује у спровођењу пројекта.
Директно учешће подразумева поделу пројектних активности
и права и обавеза који из њих произилазе, између Универзитета и
руководиоца пројекта.
Индиректно учешће подразумева поделу пројектних активности
и права и обавеза који из њих произилазе између Универзитета,
реализатора пројекта и руководиоца пројекта.
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Координатор пројекта је правно лице које потписује међународни
уговор и које директно одговара Извршној агенцији. У улози
координатора се може појавити само Универзитет.
Партнер на пројекту је правно лице које приступа уговору који
је закључио координатор пројекта са Извршном агенцијом. У улози
партнера на пројекту може се појавити само Универзитет.
Реализатор пројекта је правно лице у саставу Универзитета које
може учествовати у пројекту и које се сматра крајњим корисником
резултата пројекта.
Руководилац пројекта је физичко лице које директно руководи
пројектом и стара се да се активности у пројекту остварују у складу са
захтевима пројектне пријаве.
Контакт особа је физичко лице, члан пројектног тима, које
обавља административно-техничке послове на пројекту.
Пројектни тим чине физичка лица која именује руководилац
пројекта у договору са ректором Универзитета.
II. УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ПРОЈЕКТУ
1. Директно учешће Универзитета у пројекту
Члан 4.
Универзитет учествује у подношењу предлога Темпус пројекта
потписивањем „писма подршке“ (Mandate form) и омогућава
реализацију пројекта, одобреног од стране Европске уније,
потписивањем међународног уговора (Grant Agreement), под следећим
условима:
1. Да Универзитет и руководилац пројекта прихвате сва права
и обавезе који произилазе из овог правилника и потпишу уговор
о финансирању и реализацији пројекта по Темпус програму пре
подношења званичне апликације за пројекат. Образац уговора
прописује Универзитет и саставни је део овог правилника (Образац 1).
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2. Да се део средстава добијених за реализацију одређеног
Темпус пројекта стави на располагање Универзитету за потребе
вођења администрације пројекта и пројектне документације, као и за
извршавање уговорних обавеза, и то у висини:
a) износа који је пројектом предвиђен за ангажовање једне особе
са половином пуног радног времена која помаже у администрацији
пројекта (Administrative Staff) и
б) 30% индиректних трошкова дела буџета реализатора пројекта
који је суфинансиран од Европске уније, а који су одобрени од стране
координатора пројекта.
3. Да руководилац пројекта обезбеди да Универзитет, уколико
је један од партнера на Темпус пројекту, са координатором пројекта
потпише конзорцијумски уговор (Partnership Аgreement) у коме ће
бити регулисани начини и модели трансфера новца од координатора
према Универзитету.
Члан 5.
У случају директног учешћа Унверзитета у пројекту, руководиоца
пројекта као и чланове пројектног тима решењем именује ректор
Универзитета
2. Индиректно учешће Универзитета у пројекту
Члан 6.
Реализатора пројекта и руководиоца пројекта Универзитет
ће подржати приликом подношења предлога Темпус пројекта
потписивањем „писма подршке“ (Mandate form) и омогућити
реализацију пројекта одобреног од стране Европске уније
потписивањем међународног уговора (Grant Agreement).
Услови предвиђени чланом 4. овог Правилника који се односе на
Универзитет и руководиоца пројекта примењују се и на реализатора.
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III. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Члан 7.
Руководилац пројекта обавља следеће послове:
1. Доставља Универзитету контакт податке о члановима
пројектног тима. У случају оправдане потребе за променом пројектног
тима, неопходно је да прибави писану сагласност Универзитета о
промени.
2. Обавештава Универзитет писаним путем о редукцији буџета
пројекта по завршетку преговора са Извршном агенцијом
3. Доставља Универзитету:
a) Званичне извештаје о реализацији пројекта (Intermediary Report and Final Report) који морају бити потписани од стране
руководиоца пројекта и ректора Универзитета, а које руководилац,
у складу са роковима предвиђеним пројектном документацијом,
доставља Извршној агенцији.
б) Одговор Извршне агенције о томе да ли су званични извештаји
о реализацији пројекта одобрени,
в) Конвенције за исплату хонорара наставном и
административном особљу које ради на пројекту (Conventions for
staff cost), које су обавезујуће ради правдања трошкова у складу са
правилима Темпус програма, које морају бити потписане од стране
ректора Универзитета,
г) Захтев за реализацију службеног пута на одговарајућем
обрасцу који прописује Универзитет и који је саставни део овог
правилника (Образац 2),
д) Извештаје о службеним путовањима за потребе одређеног
Темпус пројекта, појединачно за сваку од особа и за свако појединачно
путовање (Individual mobility reports), који су обавезујући ради
правдања трошкова у складу са правилима Темпус програма,
ђ) Препоруке Извршне агенције после сваке завршене званичне
посете Националне Темпус канцеларије (Feedback letter for the monitoring visit) упућене носиоцу пројекта,
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е) Писани одговор са доказима да су у предвиђеном року
испуњене препоруке из писма Извршне агенције за даљи ток пројекта.
4. Доставља Универзитету тражене извештаје или информације,
односно омогућава непосредан увид у начин и динамику реализације
Темпус пројекта у року и на начин који одреди Универзитет.
Члан 8.
Поред обавеза наведених у члану 7. овог Правилника,
руководилац пројекта је у обавези да:
1. Непосредно координира активности реализације Темпус
пројекта;
2. Издаје писани налог, односно даје сагласност за распоред
укупног износа средстава обезбеђених за реализацију одређеног
пројекта;
3. Потписом потврђује тачност информација у периодичним и
завршном извештају;
4. Редовно и потпуно извештава Универзитет о активностима
које се предузимају у циљу реализације одређеног пројекта и предлаже
Универзитету мере од значаја за успешно окончање или унапређење
рада на пројекту.
Члан 9.
Универзитет обавља следеће послове:
1. Финансијске и књиговодствене
а. исплата хонорара
б. плаћање по доспелим рачунима
в. реализацију путних налога у земљи и иностранству
г. пренос средстава у земљи и иностранству
д. обрачун пореза на доходак грађана
ђ. ангажовање ревизора за сваки од пројеката чија је уговорна
вредност већа од 750 000 евра.
2. Правне и друге послове
а. израда нормативних аката неопходних за реализацију
пројекта
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б. набавка опреме за потребе пројеката
в. архивирање и слање документације
г. праћење пројеката кроз учешће на састанцима и заказаним
посетама.
Члан 10.
Пројектни тим, по налогу руководиоца пројекта, обавља све
послове предвиђене Међународним уговором и пројектном пријавом.
Члан 11.
Руководилац пројекта за свој рад одговара ректору Универзитета,
а чланови Пројектног тима за свој рад одговарају руководиоцу
пројекта.
Ректор Универзитета може у случају оправданих разлога да
замени руководиоца пројекта, а на предлог руководиоца и чланове
пројектног тима.
IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1. Средства за финансирање пројекта
Члан 12.
Темпус пројекти се финансирају од стране Европске уније као
донатора, преко Извршне агенције, а под условима датим у конкурсној
документацији и међународном уговору (Grant Agreement).
Члан 13.
Средства за финансирање Темпус пројекта из члана 12.
овог правилника уплаћује Извршна агенција Универзитету као
координатору пројекта.
Када је Универзитет партнер, средства за финансирање Темпус
пројекта из члана 12. овог правилника уплаћује координатор пројекта.
Средства из става 1. и 2. овог члана уплаћују се на девизни рачун
Универзитета у Београду.
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Исплата средстава из става 1. и 2. овог члана, ради реализације
Темпус пројекта, врши се на захтев руководиоца пројекта, а према
динамици предвиђеној у међународном уговору (Grant Agreement).
2. Наменско трошење средстава
Члан 14.
Средства из члана 13. овог правилника се искључиво троше
наменски и то у складу са категоријом трошкова предвиђеном овим
правилником.
Износи свих трошкова који се сматрају оправданима у складу са
правилима Темпус програма су дати у бруто износу.
3. Категорије трошкова
Члан 15.
Категорије трошкова према правилима Темпус програма јесу:
1) трошкови лица ангажованих на пројекту,
2) трошкови путовања,
3) набавка опреме,
4) трошкови штампања и објављивања,
5) остали трошкови,
6) индиректни трошкови
7) трошкови кофинансирања.
Члан 16.
Трошкови лица ангажованих на пројекту обухватају трошкове
руководиоца пројекта и чланова пројектног тима укључених у рад на
пројекту.
Лица ангажована на пројекту, своја права, обавезе и овлашћења
за учешће на истом остварују на основу уговора о делу или уговора о
ауторском делу које закључују са Универзитетом.
Образац уговора из става 2. овог члана прописује Универзитет.
Ради исплате накнаде из става 1. овог члана, руководилац

Година XLIX, број 163, 08. децембар 2011.

71

пројекта је дужан да Стручној служби Универзитета достави следећу
документацију:
1) фотокопију конвенције из члана 7. тачка 3. алинеја в) овог
правилника,
2) одговарајући уговор из става 2. овог члана
3) налог за исплату потписан од стране руководиоца пројекта.
Члан 17.
Трошкови путовања се састоје од дневнице и трошкова пута.
Дневница у складу са правилима Темпус програма покрива све
трошкове, укључујући смештај, исхрану и локални превоз.
На висину дневнице и путних трошкова и исплату истих
непосредно се примењују износи наведени у међународном уговору,
за сваки појединачни међународни пројекат.
Право на пуну дневницу, односно део дневнице, зависи од броја
часова проведених на службеном путовању, а у складу са Законом о
раду и другим прописима који регулишу ову област.
Трошкови пута обухватају стварно настале трошкове путовања
од места рада до места обављања посла у које је лице ангажовано на
пројекту упућено по налогу руководиоца. Обавезна документација за
исплату трошкова превоза су: карта са boarding pass-ом, аутобуска или
возна карта.
Накнада трошкова употребе сопственог аутомобила у службене
сврхе се врши у износу предвиђеном међународним уговором.
Службено путовање, у смислу овог правилника, јесте путовање
на које се упућује лице ангажовано на пројекту, по налогу руководиоца
пројекта, да изврши службени посао ван места рада.

Гласник Универзитета у Београду

72

Члан 18.
Руководилац пројекта издаје лицу ангажованом на пројекту
налог за службено путовање пре поласка на службени пут, на образцу
који прописује Универзитет и који је саставни део овог правилника
(Образац 3).
Лице ангажовано на пројекту, приликом упућивања на службено
путовање у земљи, или у иностранство, дужно је да води рачуна о
избору најповољнијег транспорта, узимајући у обзир број путника,
време трајања путовања и сл.
Трошкови путовања надокнађују се на основу документације
коју је лице ангажовано на пројекту дужно да поднесе у року од седам
дана од дана када је путовање завршено, и то:
1. извештај из члана 7. тачка 3. алинеја д) овог правилника,
2. налог из става 1. овог члана
3. попуњен образац Извештаја о обављеном службеном путу у
иностранство у форми коју прописује Универзитет и који је саставни
део овог правилника (Образац 4).
Приликом отварања налога за службено путовање лице
ангажовано на пројекту доставља доказ о запослењу на обрасцу М1.
Члан 19.
Набавка опреме за Темпус пројекте прописана је од стране
Националне Темпус канцеларије.
Руководилац пројекта потписује налог за спровођење процедуре
набавке опреме са спецификацијом, у форми коју прописује
Универзитет, најкасније две недеље пре објављивања позива за
прикупљање понуда у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 20.
Трошкови штампања и објављивања обухватају трошкове
предвиђене појединачним Темпус пројектом, а који су у складу са
дефинисаним циљевима пројекта.
У ову категорију не спадају трошкови штамања и фотокопирања
у опште и административне сврхе.
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Члан 21.
Остали трошкови обухватају трошкове који су таксативно
наведени у пројектној пријави.
У ову категорију се могу укључити: трошкови акредитација
студијског програма, банкарске таксе, трошкови дисеминације
пројектних активности, курсеви језика ван институције, преводилачке
услуге ван институције и сл.
Члан 22.
Индиректни трошкови обухватају све трошкове који су у складу
са правилима Темпус програма, а не могу бити разврстани по некој од
претходно наведених категорија.
У ову категорију се могу укључити: режијски трошкови, трошкови
телекомуникационих услуга, трошкови кетеринга, трошкови штамања
и фотокопирања у опште и административне сврхе, трошкови набавке
канцеларијског материјала и сл.
Износ ових трошкова је дефинисан у међународном уговору и не
захтева документовање и образлагање.
Члан 23.
Трошкови кофинансирања обухвата трошкове финансиране од
стране институција које су партнери или координатори на пројекту.
Трошкови који се не сматрају прихватљивима по правилима
Темпус програма не могу бити предмет кофинансирања.
Индиректни трошкови такође не могу бити предмет
кофинансирања.
Координатор и партнери су у обавези да обезбеде укупан износ
кофинансирања наведен у пројекту, али нису у обавези да обезбеде
сразмерно кофинансирање у складу са појединачним категоријама
трошкова предвиђених пројектом.
Универзитет се обавезује да ће у сарадњи са реализатором
и руководиоцем пројекта обезбедити део средстава намењених
кофинансирању одређеног пројекта, а у складу са захтевима Европске
уније датим у међународном уговору (Grant Agreement – GA) чији је
потписник Универзитет.
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V. ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОКОВИ
1. Потребна документација
Члан 24.
Евиденцију, контролу реализације и остварених резултата
Tемпус пројекта обављају Извршна агенција, Национална Темпус
канцеларија у Србији и Универзитет.
Саставни део документације по категоријама трошкова је
следећи:

Категорија
трошкова

Документација

Ауторски
хонорари

1. Уговори о ауторском раду (појединачно по
ауторима)
2. ОПЈ обрасци за сваки обрачун са доказом да су
предати пореској управи
3. Изводи који доказују исплату ауторских
хонорара, као и припадајућих пореза и доприноса

Зараде

1. Рекапитулације зарада за учеснике у пројекту
чије се зараде признају као трошак пројекта
2. Изводи који доказују исплату нето зарада, као и
припадајућих пореза и доприноса
3. ОПЈ обрасци за сваку исплату
4. ОД обрасци за сваку исплату
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Набавка
опреме

1. Документација којом се доказује поступак јавне
набавке
2. Фактуре добављача *
3. Записник о пријему основног средства
4. Изводи који документују исплате добављачу
5. ЈЦИ уколико је набавка из иностранства
* признаје се само вредност набављеног основног
средства, без ПДВ-а

Путни
трошкови

1. Путни налози
2. Обрачуни трошкова по службеном путу
3. Све фактуре који се односе на путни налог
(путарине, хотелски рачуни, карте за превоз,
боравак на терену, котизације за семинаре и
конгресе, дневнице …)
4. Докази плаћања - и аконтације и по коначном
обрачуну (изводи банака или благајнички
извештаји)
5. Рачуни за трошкове који нису обухваћени
путним налозима (авио карте, хотелски рачуни...)
и изводи који доказују њихова плаћања

Трошкови
штампе

1. Документација којом се доказује поступак јавне
набавке
2. Фактуре добављача *
3. Изводи који документују исплате добављачу
* признаје се само вредност услуге, без ПДВ-а

Остали
трошкови

1. Фактуре добављача
2. Изводи или благајнички извештаји који доказују
плаћања
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Члан 25.
Саставни део документације наведене у члану 24. овог
правилника јесте и следеће:
1. Потпуна и ажурна финансијска документација о наменском
трошењу средстава којима се Темпус пројекат финансира и
2. Писмени налози руководиоца пројекта за свако појединачно
располагање средствима пројекта која се налазе на рачуну
Универзитета.
2. Рокови
Члан 26.
Достављање докумената је услов за исплату средстава одређеног
пројекта са рачуна Универзитета.
Сва документа, која се односе на исплату средстава са рачуна
Универзитета, морају бити достављена Универзитету најкасније 10
радних дана пре датума плаћања.
Члан 27.
Универзитет има право да обустави даље финансирање и да
покрене поступак повраћаја уплаћених новчаних средстава уколико:
1. руководилац не достави неопходну документацију у року који
одреди Универзитет,
2. ако примљени извештаји нису сачињени у складу са овим
правилником,
3. ако не постоји доказ о спроведеним корективним мерама
за побољшање спровођења пројекта сходно препорукама Извршне
агенције.
3. Међусобни односи учесника у пројекту
Члан 28.
Заједничко учешће у реализацији одређеног Темпус пројекта
остварује се кроз партнерски однос између свих учесника у пројекту
који деле одговорност за његово извођење, а који је делом финансиран
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од стране Европске уније, на начин и по динамици како је утврђено,
пројектном документацијом, међународним уговором и овим
правилником.
Члан 29.
Учесници у пројекту су у обавези:
1. Да се редовно консултују и потпуно информишу о свим
аспектима реализације одређеног Темпус пројекта;
2. Да учествују у изради периодичних и завршног извештаја
(техничко-технолошких и финансијских) који се достављају
Националној Темпус канцеларији у Србији и Извршној агенцији;
3. Да сугестије и предлоге за значајније измене у неком сегменту
реализације пројекта (нпр. активности, учеснике, итд.) међусобно
ускладе пре него што се исти доставе Националној Темпус канцеларији
у Србији или Европској унији.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
На све што није регулисано овим правилником или је у
супротности са правилима Темпус програма непосредно ће се
примењивати правила програма.
Члан 31.
Од пројеката Темпус програма који су одобрени 2009. и 2010.
године, за Универзитет се издваја део средстава у складу са чланом 4.
овог правилника.
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Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у
‘’Гласнику Универзитета у Београду.
(Београд, 11.10.2011. године; Број: 612-7681/1-11)
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
физику број 966/1 од 19.7.2011. године, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Именујe се др Гордана Маловић, научни саветник Института
за физику, за члана Већа научних области природно-математичких
наука.
2. Мандат члана Већа научних области природно-математичких
наука траје до 31. октобра 2013. године.
(Београд, 06.09.2011. године; Број: 612-6445/2)
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 Наставно-научног већа Физичког
факултета број 451/1 од 1.11.2011. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Милан Дамњановић, ред. проф. Физичког
факултета, чланства у Већу научних области природно-математичких
наука.
2. Именујe се др Воја Радовановић, ред. проф. Физичког
факултета, за члана Већа научних области природно-математичких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких
наука траје до 31. октобра 2013. године.
(Београд, 03.11.2011. године; Број: 612-8041/2)
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 по обавештењу декана Грађевинског
факултета број 295 од 13.10.2011. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Манојло Миладиновић, ред. проф.
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области грађевинскоурбанистичких наука, због одласка у пензију.
(Београд, 17.10.2011. године; Број: 612-7748/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а поводом писане изјаве председника Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука од 18.10.2011. године, доносим
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Јадранка Јовић, редовни професор
Саобраћајног факултета, дужности председника Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука - на лични захтев.
(Београд, 04.11.2011. године; Број: 612-7838/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

