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На основу члана 113. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Бео-

граду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04 и 
122/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 10. марта 2005. го-
дине, донео је 
 
 

И З М Е Н Е  И  Д О П У Н Е   
СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
Члан 1. 

 
У Статуту Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 

Београду“, број 114/02, 121/04 и 122/05), у члану 21. став 1. мења се и 
гласи: 

“Својство члана Универзитета може стећи институт који обавља 
научноистраживачку делатност (у даљем тексту: институт) и који је 
уписан у Регистар научноистраживачких организација при министар-
ству надлежном за послове науке.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 22. став 1. мења се и гласи: 
 “Институт, заједно са факултетом са којим има закључен спора-

зум о научној и наставној сарадњи, подноси Већу Универзитета обра-
зложени захтев.“ 

 У истом члану у ставу 2. додаје се алинеја 2. која гласи: 
 “– споразум о сарадњи са најмање једним факултетом;“ 
 Постојеће алинеје 2, 3, 4. и 5. постају алинеје 3, 4, 5. и 6. 

 
 

Члан 3. 

Члан 23. мења се и гласи: 

“Захтев из члана 22. овог Статута са приложеном документаци-
јом, ставља се на увид јавности преко Web Site Универзитета, најка-
сније 21 дан пре одржавања седнице Већа Универзитета на којој се 
захтев разматра. 

О стављању захтева на увид јавности обавештавају се декани фа-
култета. 

Примедбе на захтев подносе се Већу Универзитета у року од 15 
дана од дана стављања захтева на увид јавности.“ 
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Члан 4. 
 

У члану 24. став 1. бришу се речи: “по прибављеном мишљењу 
матичних факултета и поднете документације“, и ставља тачка после 
речи: “Универзитета“. 

У истом члану став 2. се брише. 
 

Члан 5. 
У члану 25. став 1. после речи: “захтев“, додају се речи: “на зах-

тев факултета са којим има закључен споразум о сарадњи“. 
 

Члан 6. 
У члану 26. после речи: “два представника Универзитета“, додају 

се речи: “из области којом се институт бави“. 
 

Члан 7. 
 

Ова измене и допуне Статута ступају на снагу даном објављива-
ња у “Гласнику Универзитета у Београду“. 

 
 
 

(Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 438/2) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. тачка 7. , а у вези са чл. 90. и 91. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 
114/02), члана 8. Правилника о додели почасног доктората Универзи-
тета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 119/04) и 
предлога Већа Универзитета у Београду oд 2. марта 2005. године, Са-
вет Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. марта 2005. го-
дине, донео је 

 
О Д Л У К У  

О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА  
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

ПРОФ. ДР СВЕТОЗАРУ ПЕЈОВИЋУ 
 
за допринос у анализи економских институција и 

посебно за утемељење и развој економике власничких 
права 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Правни факултет доставио је Универзитету у Београду образло-
жену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу поча-
сног доктората проф. Светозару Пејовићу, професору економије на 
Универзитету Теxas A&M, САД.  

Светозар Пејовић је рођен 22. марта 1931. године у Београду. 
Студирао је и дипломирао 1955. године на Правном факултету Уни-
верзитета у Београду. Због лоше интелектуалне климе у комунистичкој 
Југославији напушта земљу 1958. године и каријеру наставља у Сједи-
њеним Државама. Докторат економских наука стекао је 1963. године 
на Универзитету Џорџтаун (Georgetown University) и од тада је преда-
вао на више америчких универзитета. 

Проф. Пејовић је данас један од најзначајнијих представника ин-
ституционалне економије, посебне гране економске теорије која има 
дугу традицију, али која је почетком седамдесетих година прошлог ве-
ка добила посебан импулс, у великој мери захваљујући радовима самог 
проф. Пејовића. Главне области његовог интересовања су институције 
и њихови економски ефекти и у том оквиру, циљеви, организација и 
понашање предузећа, са посебним освртом на институционалне про-
мене у транзицији. Чињеница да је завршио правни факултет, а докто-
рирао на економској теми природно су предодредиле његов методоло-
шки став и интересовање за институционалну економију и економску 
анализу права. Проф. Пејовић посвећује посебну пажњу значају права, 
а пре свега права својине на економско понашање и даје аналитички 
допринос развоју институционалне економије и економске анализе 
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права као дисциплине која је данас саставни део наставних планова, 
како правних, тако и економских факултета. Озбиљне анализе у обла-
сти компаративних економских система, као и теорије предузећа, орга-
низације и понашања предузећа, као и тржишта институција, неизо-
ставно се морају позивати на бројне књиге и чланке који су оправдали 
укључивање Светозара Пејовића у плејаду најпознатијих светских еко-
номиста. 

Најпознатији ефекат који је произашао из Пејовићеве анализе и 
примене методе својинских права јесте тзв. Фуруботн–Пејовић ефекат. 
Тај ефекат је последица својинске структуре самоуправног предузећа, 
али се овај ефекат може генерализовати на све случајеве индустријске 
демократије која је наметнута законом, а не вољом власника предузећа. 
Овим ефектом се демонстрира да колективна својина мења подстицаје 
за инвестирање и алокативну ефикасност предузећа. 

Проф. Пејовић је такође изузетан професор и педагог, велики 
пријатељ наше земље који непрекидно прати све што се догађа код нас 
– литературу, економију, политику, науку. Захваљујући проф. Пејови-
ћу, ни у периоду десетогодишње одсечености наше земље од света, ни-
смо у научном смислу били потпуно изоловани од тог истог света. Ње-
гова заслуга је што су у том периоду многи наши стручњаци били по-
зивани на међународне конференције, као и то што су нашим студен-
тима била отворена врата за студирање, а наставницима за истражи-
вачке стипендије у иностранству. Утицао је на наставнике у Београду и 
Подгорици да предају и изучавају неоинституционалну економију. 
Проф. Пејовић је у више наврата држао предавања на факултетима 
Универзитета у Београду. Написао је велики број књига (The Market-
Planned Economy of Yugoslavia; Fundamentals of Ekonomics: A Property 
Rights Ap-proach itd), монографија (The Role of Tehnical Schools: A Case 
Study; Social Security in Yugoslavia итд), чланака из обалсти економије. 

Светска економска струка одала је признање проф. Пејовићу 
укључивањем његовог имена у листу од хиљаду најважнијих светских 
економиста, од настанка економије као самосталне науке, па до дана-
шњих дана. Списак је објављен у Who is Who in Economics, уредник M. 
Blaug, издавач Edward Elgar, Велика Британија и САД, 1998. Име проф. 
Пејовића налази се у економским енциклопедијама и лексиконима, не-
изоставно је цитиран у књигама и чланцима у којима се користи метод 
школе својинских права, односно нове институционалне економије. 

  
(Датум: 15. март 2005. године; 04 број: 1187/2–146/2) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. тачка 7, а у вези са чл. 90. и 91. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 
114/02), члана 8. Правилника o почасном докторату Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 119/04) и предлога 
Већа Универзитета у Београду од 2. марта 2005. године, Савет Универ-
зитета у Београду, на седници одржаној 10. марта 2005. године, донео 
је  

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
ПРОФ. ДР ВОЈИНУ ПОПОВИЋУ 

 

Електротехнички факултет доставио је Универзитету у Београду 
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу 
почасног доктората проф. Војину Поповићу, дипл. инг. електротехни-
ке, професору Електротехничког факултета Универзитета у Београду. 
У образложењу иницијативе посебно је истакнут велики допринос 
проф. Војина Поповића проучавању науке, технике и технологије, као 
и формирању и развоју Електротехничког факултета у Београду и 
Универзитета у Београду. 

Проф др Војин Поповић рођен је 1914. године у Крагујевцу. 
Основу школу и гимназију завршио је у Београду. Године 1937. са 
успехом је завршио Технички факултет Универзитета у Београду и 
стекао диплому машинског електротехничког инжењера. Постди-
пломске и специјалистичке студије завршио је у Француској као сти-
пендиста француске Владе. За асистента на Техничком факултету у 
Београду изабран је 1940. године, а у звање доцента 1945. године. Го-
дине 1955. изабран је у звање ванредног професора Електротехничког 
факултета, у истом звању је реизабран 1960, да би 1963. био изабран у 
звање редовног професора. У периоду од 1971. до 1973. био је декан 
Факултета, а обављао је и многе друге одговорне дужности на факул-
тету, као и руководеће дужности у домаћим струковним организација-
ма. Пензионисан је 1982. године, након 45 година активне службе. 

Професор Војин Поповић припада групи првих школованих инже-
њера из области телекомуникацје у Југославији. У нашој земљи оди-
грао је улогу ствараоца научне и наставне области Мерења у телеко-
муникацијама и електроници; при томе је конципирао и оформио више 
предмета из ове области, држао наставу на редовним и постдиплом-
ским студијама, написао уџбенике, формирао лабораторију, написао 
практикуме. 
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Као нова област, телекомуникације су се делимично развијале не 
само у свету, него и у нашој земљи, у чему је проф. Поповић дао свој 
огромни лични допринос. Проф. Поповић је први професор и оснивач 
дисциплине телекомуникационих мерења на Београдском универзите-
ту. Године 1953. формирао је прву лабораторију за телекомуникациона 
мерења на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и 
написао лабораторијски практикум Основна мерења у техници елек-
тро веза и електроници (1955). Предавао је и предмете Телевизија и 
тонски филм и Основи електротехнике. Почетком шездесетих година 
организовао је наставу и лабораторију за мерења на Електротехничком 
одсеку факултета у Нишу, као и Универзитетима у Бањој Луци, Ско-
пљу и Новом Саду.  

Недостатак домаће литературе проф. Поповић је решио превође-
њем светских уџбеника из те области, као и обjављивањем својих уџ-
беник: Увод у телевизију (1950); Мерење у телекомуникацијама и 
електроници (1961); Мерење у микроталасној техници (1963); Диги-
талне методе мерења и дигитални инструменти (1975) и др.  

Проф. Поповић био је оснивач постдипломског курса Метрологија. 
Био је руководилац израде већег броја докторских дисертација и маги-
старских теза. По позиву је одржао више предавања на универзитетима 
и научним центрима већег броја земаља, достојно презентујући Уни-
верзитет у Београду и српску науку. Као експерт Унеска, изводио је 
наставу из области електричних мерења на Универзитету у Алжиру и 
написао одговарајући уџбеник на француском језику. 

Научни радови проф. Поповића могу се сврстати у следеће катего-
рије: радови о различитим осциолоскопским мерним методама; радови 
из области екстраполационх мерења паразитних импеданси; радови из 
области дигиталног мерења Q- фактора електричних кола; радови по-
свећени истријском развоју електротехнике. 

Током свог научног рада проф. Поповић је давао огроман допринос 
популарисању ликова и дела великана наше науке, Николе Тесле и 
Михајла Пупина. Дао је допринос штампању књига са делима Тесле и 
Пупина, као преводилац, писац увода и поговора, или као редактор и 
рецензент. Укупан обим публикованих дела износи око 7800 страница. 
Ова капитална дела наше публицистике остаће трајни споменик нашег 
народа. 

На основу образложене иницијативе Електротехничког факултета, 
и предлога Комисије за универзитетска признања, Веће предлаже Са-
вету Универзитета у Београду да донесе одлуку о додели почасног 
доктората Универзитета у Београду проф. др Војину Поповићу – за по-



Година XLIII, број 124,  15. април 2005.                       3867 

себан допринос у области електротехничких наука, а нарочито у обла-
сти телекомуникација и телекомуникационих мерења. 
 

(Датум: 15. март 2005. године; 04 број: 1523/2–146/2) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 103. Закона о Универзитету (“Службени гласник 

РС“, бр. 21/02), Савет Универзитета, на седници одржаној 10. марта 
2005. године, донео је  

О Д Л У К У  
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

На основу одлуке Већа Универзитета, број 253/2 од 9. фебруара 
2005. године, верификују се мандати следећих чланова Савета Универ-
зитета из реда представника студената Универзитета у Београду: 
 

1. Ђорђа Аврамовића, Технолошко-металуршки Факултет; 
2. Александра Адашевића, Електротехнички Факултет; 
3. Љупке Арсове, Биолошки Факултет; 
4. Николе Будимира, Машински факултет; 
5. Вује Грујића, Факултет цивилне одбране; 
6. Немање Драгићевића, Факултет организационих наука; 
7. Ненада Ђорђевића, Стоматолошки факултет; 
8. Душана Милојевића, Електротехнички факултет; 
9. Владимира Павловића, Саобраћајни факултет; 
10. Мирослава М. Павловића, Технолошко-металуршки факултет; 
11. Душка Париповића, Технолошко-металуршки факултет; 
12. Милана Платанића, Грађевински факултет; 
13. Срећка Шекељића, Филозофски факултет.  

 
Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. став 1. тачка 6. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Беогрaду“, број 114/02, 121/04 и 
122/05), Савет Универзитета, на седници одржаној 10. марта 2005. го-
дине, донео је 
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ И 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Члан 1. 
 
Ради јачања интегративне функције Универзитета и организо-

ваног проучавања стратешких питања развоја ове установе, оснива се 
Центар за стратешки менаџмент и стратешко планирање Универзитета 
у Београду (у даљем тексту: Центар). 

 
Члан 2. 

 
Задаци Центра су: 

 
– Развој и унификација методологије стратешког планирања на 

Универзитету, 
– унапређивање организационе структуре и њено прилагођава-

ње потребама савременог универзитета, 
– израда студија развоја, 
– организовање програма стручног усавршавања из области 

управљања и управљачких процеса, 
– развој јединствених показатеља ефикасности и ефективности 

чланова Универзитета, 
– организовање стручних и научних скупова из делокруга Цен-

тра, 
– обављање других послова у области стратешког планирања и 

менаџмента, од интереса за Универзитет и његове чланове. 
 

 
Члан 3. 

 
Центар ће посебно бити ангажован на реализацији Темпус про-

јекта: “Towards the Integrated University via Internal Agreement“ у чију 
реализацију је укључен Универзитет у Београду, а којим је предвиђена 
обавеза сваког универзитета–учесника да оснује одговарајућу органи-
зациону јединицу, као носиоца стратешких активности за универзитет 
као целину. 
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Члан 4. 

 
Средства за рад Центра обезбедиће се из делатности Центра. 
 

Члан 5. 
 

Организација и рад Центра уредиће се правилником. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 113. став 1. тачка 2. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04 и 
122/05) и предлога Комисије за имовинска и друга материјално-
финансијска питања и инвестиције, број 357/2 од 21. фебруара. 2005. 
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 10. марта 2005. го-
дине, донео је 
 

О Д Л У К У  
1. Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета у 

Београду за период од 1. јануара до 31. децембра 2004. године. 
 

2. Извештај из става 1. чини саставни део ове одлуке. 
 

3. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
  

 (Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству (“Сл. 

гласник РС“, број 125/03), члана 113. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Беогрaду“, број 114/02, 121/04 и 122/05) и 
Извештаја Комисије за спровођење годишњег пописа са стањем на дан 
31. децембра 2004. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
10. марта 2005. године, донео је 
 

О Д Л У К У  
1. Усваја се Извештај Комисије о извршеном попису новчаних 

средстава благајне, бонова за бензин и основних средстава на дан 31. 
децембра 2004. године, према пописним листама које су саставни део 
ове одлуке. 
 

2. Усваја се Предлог Комисије за искњижење расходованих 
основних средстава према списку који је саставни део ове одлуке. 

(Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 

*** 
 

На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гла-
сник Универзитета у Београду“, број 114/02), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. марта  .2005. године, донео је сле-
дећу 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 
  

1. Именује се Срећко Шекељић, студент Филозофског факултета, 
за члана Комисије за статутарна питања. 
 

2. Ову одлуку објавити у “Гласник Универзитета у Београду“. 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гла-
сник Универзитета у Београду“, број 114/02), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. марта  .2005. године, донео је сле-
дећу 

 
О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  
ЗА ЗАДУЖБИНЕ, ФОНДАЦИЈЕ И ФОНДОВЕ 

 
1. Именује се Милош Витошевић, студент Математичког факул-

тета, за члана Комисије за задужбине, фондације и фондове. 
2. Ову одлуку објавити у “Гласник Универзитета у Београду“. 

 
(Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 114. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 

Универзитета у Београду, број 114/02), Савет Универзитета у Београ-
ду, на седници одржаној 10. марта 2005. године, донео је следећу 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  

ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 
 

1. Разрешавају се чланства у Комисији за студентски стандард, 
због истека мандата: Бранкица Мајкић, студент Рударско-геолошког 
факултета, Жељко Новаковић, студент Економског факултета и Срећко 
Шекељић, студент Филозофског факултета. 

2. Именују се: Ђорђе Аврамовић, студент Технолошко-
металуршког факултета, Вујо Грујић, студент Факултета цивилне од-
бране и Душан Милојевић, студент Електротехничког факултета – за 
чланове Комисије за студентски стандард. 

 
(Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 113. став 1. тачка 12. Статута Универзитета у 

Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога 
АКУД “Шпанац“, број 08/05 од 16. фебруара 2005. године, Савет Уни-
верзитета, на седници одржаној 10. марта 2005. године, донео је 
 

О Д Л У К У  
 

Именују се представници Универзитета у Београду у Скупштину 
АКУД “Шпанац“, и то: 

1. Проф. др Александар Липковски, проректор Универзитета  
2. Проф. др Срећко Николић, Технолошко-металуршки факултет 
3. Проф. др Небојша Ралевић, Пољопривредни факултет 
4. Драгана Вујачић, Установа Студентски центар 
5. Богоје Михајлов, директор Робне куће “Беко“ 
6. Снежана Петровић, адвокат 
7. Јадранка Шијан, Републички завод за ПИО. 

 
(Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
 

*** 
На основу члана 113. став 1. тачка 12. Статута Универзитета у 

Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 10. марта  2005. године, донео је 

О Д Л У К У  
 

1. Разрешава се чланства у Управном одбору Центра за науку и 
технолошки развој – ЦЕНТЕР др Томислав Драговић, професор Ма-
шинског факултета,  

2. Именује се др Јован Радуновић, професор Електротехничког 
факултета, за представника Универзитета у Београду у Управном од-
бору Центра за науку и технолошки развој – ЦЕНТЕР. 

 
Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 597/1) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу члана 124. Статута Универзитета у Београду (“Гла-

сник Универзитета у Београду“, број 114/02) и чл. 5 Правилника о раду 
Суда части, Савет Универзитета, на седници одржаној 10. марта 2005. 
године, донео је 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СУДА ЧАСТИ 
 
1. Разрешава се чланства у Суду части, на лични захтев, др Сима 

Аврамовић, редовни провесор Правног факултета. 

2. Именује се др Марија Драшкић, редовни професор Правног 
факултета и Милица Поповић, студент Правног факултета – за чланоа-
ве Суда части Универзитета у Београду. 

 
Датум: 10. март 2005. године; 02 број: 27/1) 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 

 
Проф. др Владимир Костић, с. р. 
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На основу овлашћења са седнице Већа Универзитета, одржане 9. 
фебруара 2005. године, Стручна служба Универзитета припремила је 
пречишћени текст Правилника о стручним већима Универзитета у Бео-
граду (“Гласник Универзитета у Београду“, бр. 100/98, 102/98, 115/02 и 
121/04). 
  
 

П Р А В И Л Н И К 
О СТРУЧНИМ ВЕЋИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 (Пречишћени текст усаглашен са Законом о универзитету 
“Службени гласник РС“, број 21/02) 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником уређује се састав, број и начин именовања 

чланова стручних већа Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
стручна већа), као и начин рада стручних већа и руковођења њиховим 
радом. 

Члан 2. 
 

Стручна већа су стручни органи Универзитета образовани ради 
давања сагласности на предлоге тема докторских дисертација и на ре-
ферате о поднетим докторским дисертацијама, пријављеним на факул-
тетима Универзитета у Београду. 

 
Члан 3. 

 
Чланове стручних већа именује ректор, из реда редовних профе-

сора, на предлог наставно-научних већа факултета. 
 

Члан 4. 
 
 Стручно веће има председника и заменика председника које 
именује ректор, из реда редовних професора предложених за чланове 
одговарајућих већа. 

Секретара стручног већа и заменика секретара стручног већа 
именује ректор, из реда запослених у Стручној служби Универзитета. 

 
Члан 5. 

Председник, заменик председника и чланови стручних већа се 
именују на две године. 
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II – БРОЈ И САСТАВ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

Члан 6. 
 

Универзитет у Београду има 17 стручних већа, и то: 
  
1. Стручно веће за хемију, физичку хемију и биохемију 
Стручно веће има 16 чланова које предлажу следећи факултети: 

Технолошко-металуршки факултет – три члана, 
Факултет за физичку хемију – три члана, 
Хемијски факултет – три члана, 
Фармацеутски факултет – два члана, 
Биолошки факултет – једног члана, 
Медицински факултет – једног члана, 
Пољопривредни факултет – једног члана, 
Рударско–геолошки факултет – једног члана, 
Факултет ветеринарске медицине – једног члана. 

 
2. Стручно веће за хемијску технологију, хемијско инжењерство, 
биохемијско инжењерство и металургију 
Стручно веће има 11 чланова које предлажу следећи факултети: 

Технолошко-металуршки факултет – три члана, 
Хемијски факултет – два члана, 
Машински факултет – једног члана, 
Пољопривредни факултет – једног члана, 
Технички факултет у Бору – једног члана, 
Факултет за физичку хемију – једног члана, 
Фармацеутски факултет – једног члана, 
Шумарски факултет – једног члана. 

 
3. Стручно веће за физику и метеорологију 
Стручно веће има 7 чланова које предлажу следећи факултети; 

Физички факултет – три члана, 
Географски факултет– једног члана, 
Електротехнички факултет – једног члана, 
Машински факултет – једног члана, 
Рударско-геолошки факултет – једног члана. 

 
4. Стручно веће за математику и рачунарство 
Стручно веће има 11 чланова које предлажу следећи факултети: 

Математички факултет – три члана, 
Електротехнички факултет – два члана, 
Факултет организационих наука – два члана, 
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Грађевински факултет – једног члана, 
Економски факултет – једног члана, 
Машински факултет – једног члана, 
Технолошко-металуршки факултет – једног члана. 

 
5. Стручно веће за механику, астрономију и астрофизику  
Стручно веће има 9 чланова које предлажу следећи факултети: 

Математички факултет – три члана, 
Грађевински факултет – два члана, 
Машински факултет – два члана, 
Физички факултет – два члана. 

 
6. Стручно веће за биолошке науке 
Стручно веће има 11 чланова које предлажу следећи факултети: 

Биолошки факултет – три члана, 
Дефектолошки факултет – једног члана, 
Медицински факултет – једног члана, 
Пољопривредни факултет – једног члана, 
Стоматолошки факултет – једног члана, 
Факултет ветеринарске медицине – једног члана, 
Фармацеутски факултет – једног члана, 
Хемијски факултет – једног члана, 
Шумарски факултет – једног члана, 
 

7. Стручно веће за машинске, саобраћајне и организационе науке 
Стручно веће има 13 чланова које предлажу следећи факултети: 

Машински факултет – три члана, 
Саобраћајни факултет – три члана, 
Факултет организационих наука – три члана, 
Грађевински факултет – једног члана, 
Економски факултет – једног члана, 
Електротехнички факултет – једног члана, 
Рударско-геолошки факултет – једног члана 

 
8. Стручно веће за електротехничке науке 
Стручно веће има 9 чланова које предлажу следећи факултети: 

Елекротехнички факултет – четири члана, 
Математички факултет – једног члана, 
Машински факултет – једног члана, 
Саобраћајни факултет – једног члана, 
Факултет организационих наука – једног члана, 
Физички факултет – једног члана 
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9. Стручно веће за архитектуру, урбанизам, грађевинарство, геоде-
зију, просторно планирање и географију 
Стручно веће има 11 чланова које предлажу следећи факултети: 

Архитектонски факултет – три члана, 
Грађевински факултет – три члана, 
Географски факултет – два члана, 
Рударско-геолошки факултет – једног члана, 
Саобраћајни факултет – једног члана, 
Шумарски факултет – једног члана 
 

10. Стручно веће за рударске и геолошке науке 
Стручно веће има девет чланова које предлажу следећи факултети: 

Рударско-геолошки факултет – три члана, 
Технички факултет у Бору – два члана, 
Грађевински факултет – једног члана, 
Електротехнички факултет – једног члана, 
Машински факултет – једног члана, 
Технолошко-металуршки факултет – једног члана 

 
11. Стручно веће за биотехничке науке 
Стручно веће има 13 чланова које предлажу следећи факултети: 

Пољопривредни факултет – три члана, 
Шумарски факултет – три члана, 
Биолошки факултет – два члана, 
Факултет ветеринарске медицине – два члана, 
Економски факултет – једног члана, 
Технолошко-металуршки факултет – једног члана, 
Хемијски факултет – једног члана 

 
12. Стручно веће за медицинске науке 
Стручно веће има 13 чланова које предлажу следећи факултети: 

Медицински факултет – три члана,  
Стоматолошки факултет – два члана, 
Факултет ветеринарске медицине – два члана, 
Фармацеутски факултет – два члана, 
Биолошки факултет – једног члана, 
Дефектолошки факултет – једног члана, 
Факултет политичких наука – једног члана, 
Факултет спорта и физичког васпитања – једног члана 

 
13. Стручно веће за економске, правно-економске, агро-економске, 
статистичке и демографске науке 
Стручно веће има 12 чланова које предлажу следећи факултети: 
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Економски факултет – три члана, 
Пољопривредни факултет – два члана, 
Правни факултет – два члана, 
Архитектонски факултет – једног члана, 
Географски факултет – једног члана, 
Математички факултет – једног члана, 
Факултет организационих наука – једног члана, 
Факултет политичких наука – једног члана. 

 
14. Стручно веће за правне науке, политичке нуке и науке о ци-
вилној одбрани 
Стручно веће има десет чланова које предлажу следећи факултети:  

Правни факултет – три члана, 
Факултет политичких наука – три члана, 
Економски факултет – једног члана, 
Факултет цивилне одбране – једног члана, 
Филозофски факултет – једног члана, 
Филолошки факултет – једног члана 

 
15. Стручно веће за друштвене и културно-историјске науке 
Стручно веће има девет чланова које предлажу следећи факултети:  

Филозофски факултет – три члана, 
Економски факултет – једног члана, 
Правни факултет – једног члана, 
Православни богословски факултет – једног члана, 
Учитељски факултет – једног члана, 
Факултет политичких наука – једног члана, 
Филолошки факултет – једног члана 

 
16. Стручно веће за филолошке науке 
Стручно веће има осам чланова које предлажу следећи факултети: 

Филолошки факултет – три члана, 
Правни факултет – једног члана,  
Православни богословски факултет – једног члана, 
Учитељски факултет – једног члана, 
Факултет политичких наука – једног члана, 
Филозофски факултет – једног члана 

 
17. Стручно веће за физичку културу 
Стручно веће има седам чланова које предлажу следећи факултети: 

Факултет спорта и физичког васпитања – три члана, 
Дефектолошки факултет – једног члана, 
Медицински факултет – једног члана, 
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Факултет цивилне одбране – једног члана, 
Филозофски факултет – једног члана. 

 
III – РАД СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
Члан 7. 

 
Поступак за давање сагласности на предлог теме докторске ди-

сертације, односно на реферат о урађеној докторској дисертацији по-
креће факултет на коме је дисертација пријављена, упућивањем захте-
ва за давање сагласности стручном већу матичном за научну област, 
односно дисциплину којој припада предмет дисертације. 

Захтев, сачињен на обрасцу који чини саставни део овог правил-
ника и потребну документацију, факултет доставља у онолико приме-
рака колико има чланова стручног већа коме је захтев упућен, и један 
примерак за архиву Универзитета. 
 

Члан 8. 
 

По пријему захтева факултета, стручно веће оцењује да ли је ма-
тично за предмет дисертације за коју се тражи сагласност. 

Ако стручно веће оцени да није матично за предмет захтева, упу-
тиће га матичном стручном већу и о томе ће, у року од три дана, обаве-
стити факултет који је поднео захтев. 
 

Члан 9. 
 

У поступку одлучивања о захтеву за давање сагласности, стручно 
веће може донети одлуку о давању сагласности или о ускраћивању са-
гласности на предлог докторске дисертације, односно на реферат о 
урађеној докторској дисертацији. Ако стручно веће оцени да недостају 
одређени елементи за одлучивање, донеће закључак о одлагању разма-
трања захтева ради прибављања допуне и одредиће рок у коме факул-
тет треба да достави тражену допуну. 

По истеку утврђеног рока, стручно веће ће приступити одлучи-
вању на основу расположиве документације. 
 

Члан 10. 
 

Стручно веће је дужно да донесе одлуку о давању или о ускраћи-
вању сагласности у року од 45 дана од дана пријема захтева у Стручној 
служби Универзитета. 
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У рок из става 1. овог члана не урачунавају се дани од 15. јула до 
30. септембра (летњи распуст), од 31. јануара до 15. фебруара (зимски 
распуст), дани државних празника, као и време дато факултету за до-
пуну захтева, сходно члану 9. став 2. овог правилника. 
 

Члан 11. 
 

Стручно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чла-
нова стручног већа. 
 

Члан 12. 
 

На одлуке стручног већа, као и на закључак стручног већа о не-
матичности за предмет захтева који му је упућен, факултет–
подносилац захтева може поднети приговор Већу Универзитета. 

Одлука Већа Универзитета о приговору је коначна. 
 

Члан 13. 
 

Секретар стручног већа, у договору са председником стручног 
већа, припрема седницу, стара се о материјалима за седницу, води за-
писник о раду стручног већа и припрема одлуке. 

Записник потписују председник и секретар стручног већа. 
 

 
IV – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДЛОГ ТЕМЕ 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 

Члан 14. 
Уз захтев за давање сагласности на предлог теме докторске ди-

сертације факултет доставља стручном већу образложење теме и изве-
штај надлежног тела факултета о научној заснованости предложене 
теме. 

Образложење теме из става 1. овог члана садржи: предмет истра-
живања, циљ, основне хипотезе и метод истраживања. 
 

Члан 15. 
У поступку разматрања предлога теме докторске дисертације ра-

ди давања сагласности, стручно веће оцењује: 
1. да ли се из образложења теме може закључити да је реч о ори-

гиналној идеји; и 
2. да ли је предложена тема значајна за развој науке, примену ње-

них резултата, односно развој научне мисли уопште. 
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V – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА РЕФЕРАТ О  

УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ 
 

Члан 16. 
 

Уз захтев за давање сагласности на реферат о урађеној докторској 
дисертацији, факултет доставља реферат комисије за оцену и одбрану 
дисертације, одлуку наставно-научног већа факултета о усвајању рефе-
рата, као и евентуалне примедбе стављене на реферат, у складу са ста-
тутом факултета. 
 

Члан 17. 
 

У поступку разматрања реферата о урађеној докторској дисерта-
цији ради давања сагласности, стручно веће оцењује: 

1. да ли је урађена докторска дисертација у складу са темом на 
коју је Универзитет дао сагласност; и 

2. да ли наводи садржани у реферату потврђују да су се стекли 
услови за одбрану докторске дисертације. 
 

Датум: 9. фебруар 2005. године) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Напомена:  
Саставни део овог правилника су Образац 1 и Образац 2, штам-

пани на страни 3882. и 3883. “Гласника Универзитета у Београду“, бр. 
124/2005. 

 



3882          Гласник Универзитета у Београду 

  
Образац 1. 

 
Факултет_______________________ 
__________________________________ 
(Број захтева) 
__________________________________ 
(Датум) 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 
______________________________ 
(Назив стручног већа коме се захтев упућује, сагла-
сно чл. 6 и чл. 7, ст. 1 овог правилника 

 
 

З А Х Т Е В  
За давање сагласности на предлог теме докторске дисертације 

 
Молимо вас да сходно члану 57, ст. 3. Закона о Универзитету (“Службени гласник 
РС“ бр. 21/02) дате сагласност на предлог теме докторске дисертације: 
_____________________________________________________________ 

(пун назив предложене теме докторске дисертације) 
 

НАУЧНА ОБЛАСТ ________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ: 

1. Име, име једног родитеља и презиме кандидата:______________________________ 
 
2. Назив и седиште факултета на коме је кандидат стекао високо образовање: 
_________________________________________________________________________ 

3. Година дипломирања: ____________________________________________________ 

4. Назив магистарске тезе кандидата:_________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. Назив факултета на коме је одбрањена магистарска теза: ______________________ 

6. Година одбране магистарске тезе___________________________________________ 

7. Назив факултета на коме је  кандидат завршио докторске студије 
_________________________________________________________________________ 

Одсек, смер или група: _____________________________________________________ 

Година завршетка докторских студија_________________________________________ 

Обавештавамо вас да је_____________________________________________________ 
(назив надлежног тела факултета) 

на седници одржаној _____________________ размотрило предложену тему и закљу-
чило да је тема подобна за израду докторске дисертације. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

_______________________ 
 
Прилог 1. – Предлог теме докторске дисертације с образложењем 
Прилог 2. – Акт надлежног тела факултета о подобности теме за израду доктор-
ске дисертације 
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Образац 2. 
 

Факултет_______________________ 
__________________________________ 
(Број захтева) 
__________________________________ 
(Датум) 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 
______________________________ 
(Назив стручног већа коме се захтев упућује, сагла-
сно чл. 6 и чл. 7, ст. 1 овог правилника 

 
З А Х Т Е В  

За давање сагласности на реферат  
о урађеној докторској дисертације 

 
Молимо вас да сходно члану 57, ст. 3. Закона о Универзитету (“Службени гласник 
РС“ бр. 21/02) дате сагласнсост на реферат о урађеној докторској дисертацији канди-
дата: 
_____________________________________________________________ 

(име, име једног родитеља и презиме кандидата) 

КАНДИДАТ ______________________________________________________________ 

пријавио је докторску дисертацију под називом: _______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Универзитет је дана_______________ својим актом бр.__________________________ 
дао сагласност на предлог теме докторске дисертације која је гласила: ___________ 
_________________________________________________________________________ 

Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 

_________________________________________________________________________ 
(име, име једног родитеља и презиме кандидата) 

 
образована је на седници одржаној ____________, одлуком Факултета  бр.__________ 
у саставу: 
Име и презиме члана комисије звање  научна област установа у којој је 

запослен 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 
 
Наставно-научно веће Факултета прихватило је извештај комисије за оцену и одбра-
ну докторске дисертације на седници одржаној дана ___________________________ 
 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 
 

_____________________ 
 
Прилог: 
1. Извештај комисије с предлогом 
2. Акт Наставно-научног већа Факултета о усвајању извештаја 
3. Примедбе дате у  току стављања извештаја на увид јавности, уколико их је било.  
 



3884          Гласник Универзитета у Београду 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога Већа 
групације техничких наука од 8. децембра 2004. године, Веће Универ-
зитета на седници одржаној 12. јануара 2005. године, донело је 
 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план постдипломских студија 
Computational Engineering Грађевинског факултета Универзитета у Бе-
ограду, коју је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 
23.09.2004. године, под бројем 525/3. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 

Датум: 13. јануар 2005. године; 06 број: 2/5–3) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога Већа 
групације техничких наука од 8. децембра 2004. године, Веће Универ-
зитета на седници одржаној 12. јануара 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план новог смера постдиплом-
ских студија “Информационе и комуникационе технологије у здрав-
ству“ Електротехничког факултета Универзитета у Београду, коју је 
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 14.09.2004. го-
дине, под бројем 2283. 
 

 
2. одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 

 
Датум: 13. јануар 2005. године; 06 број: 2/5–1) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога Већа 
групације техничких наука од 8. децембра 2004. године, Веће Универ-
зитета, на седници одржаној 12. јануара 2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план новог смера постдиплом-
ских студија “Mедицинско инжењерство и технологије“ Електротех-
ничког факултета Универзитета у Београду, коју је донело Наставно-
научно веће Факултета на седници од 19. октобра 2004. године, под 
бројем 2512. 
 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 

(Датум: 13. јануар 2005. године; 06 број: 2/5–2) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС“, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02) и предлога Већа 
групације друштвених наука од 22. фебруара 2005. године, Веће Уни-
верзитета на седници одржаној 2. марта  2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план трогодишњих основних 
студија Факултета цивилне одбране за Безбедносни менаџмент, коју је 
донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 4. фебруара 
2005. године, под бројем 84/1. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 

(Датум: 2. март 2005. године; 06 број:219/VII–8) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 



3886          Гласник Универзитета у Београду 

 
На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 

РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02) и предлога Већа 
групације медицинских наука број 311/IV–2 од 6. прила 2005. године, 
Веће Универзитета на седници одржаној 13. априла 2005. године, до-
нело је 
 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план основних студија Факул-
тета ветеринарске медицине коју је донело Наставно-научно веће Фа-
култета на седници од 17. марта 2005. године, под бројем 01-72/6. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 
(Датум: 13. април 2005.године; 06 број: 219/VII–8) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 19. став 1. Закона о Универзитету (“Сл. гласник 
РС”, број 21/02), члана 118. тачка 18. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 114/02) и предлога Већа 
групације биотехничких  наука број 310/IV-2 од 06.04.2005. године, 
Веће Универзитета на седници одржаној 13.04.2005. године, донело је 

О Д Л У К У  
 

1. Даје се сагласност на Наставни план последипломских студија 
Шумарског факултета из области Економика и организација шумар-
ства, коју је донело Наставно-научно веће Факултета на седници од 21. 
новембра 2002. године, под бројем 84/1. 

2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”. 
 

(Датум: 12. април 2005. године; 06 број: 219/VIII–6) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 118. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 

Универзитета у Београду”, број 114/02), а на предлог Већа за мултиди-
сциплинарне постдипломске студије број 389/1-1106/1 од 8. марта 
2005. године, Веће Универзитета, на седници одржаној 13. априла 
2005. године, донело је  
 

О Д Л У К У  
О ВИСИНИ НАДОКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ ПРИЈАВЕ, ОЦЕНЕ И 

ОДБРАНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ НА МАГИСТАРСКИМ ПОСТДИ-
ПЛОМСКИМ СТУДИЈАМА – ОБЛАСТ ”УПРАВЉАЊЕ ДРЖАВОМ 

И ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ” 
 

1. Утврђује се надокнада за трошкове пријаве, оцене и одбране 
магистарске тезе на магистарским мултидисциплинарним постдиплом-
ским студијама област: “Управљање државом и хуманитарне активно-
сти”, у износу од 40.000 динара (словима: четрдесет хиљада динара) 

2. Кандидат може уплатити наведени износ у целини, или у два 
једнака дела – приликом пријаве теме, и пред одбрану магистарске те-
зе. 

3. Из наведеног износа обезбеђују се средства: 

– за ангажовање наставника за послове ментора и члана комисије 
за оцену и одбрану магистарске тезе – 80 % (бруто); 

– за трошкове за послове који се обављају у Ректорату – 20%;  

– за послове ментора исплатиће се надокнада у износу од 10.000 
динара (нето). 

– за послове члана комисије исплатиће се надокнада у износу од 
5.000 динара (нето). 
 

(Датум: 13. април 2005. године; 04 број: 219/VIII - 8) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 



3888          Гласник Универзитета у Београду 

На основу Одлуке бр. 1265 од 22. марта 2004. године, веће Уни-
верзитета , на седници одржаној 13. априла 2005. године, донело је  

О Д Л У К У  

Миљана Радивојевић се разрешава дужности студента проректо-
ра Универзитета у Београду, због истека мандата. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
1. Одлуком Већа Универзитета од 22. марта 2004. године Миљана 

Радивојевић изабрана је за студента проректора Универзитета у Бео-
граду, за период од годину дана. На основу наведеног, Миљани Ради-
војевић је 21. марта 2005. године престао мандат студента проректора. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 

(Датум: 13. април 2005. године; 06 број: 219/VIII–6) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 147. закона о универзитету (“Службени гласник 
РС“ број 21/02), Веће Универзитета у Београду, на седници одржаној 
13. априла 2005. године, донело је  

О Д Л У К У  

 
Ненад Ђорђевић, студент Стоматолошког факултета у Београду, 

изабран је за студента проректора Универзитета у Београду за период 
од годину дана. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду“. 
 

(Датум: 13. април 2005. године; 06 број: 219/VIII–6) 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 7. Правилника о награђивању студената Универ-

зитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“ број 102/98) и 
предлога већа групација: техничких наука, природних наука и матема-
тике, друштвених наука и медицинских наука, Веће Универзитета на 
седници од 2. марта  2005. године донело је следећу 
 

О Д Л У К У  
 

Додељују се награде за најбоље стручне и научно-истраживачке 
радове у школској 2003/2004. години. 

Наградом за најбољи стручни и научно-истраживачки рад награ-
ђени су следећи студенти: 

– Са Групације факултета техничких наука: рад Ирене Самар-
џић, студента Саобраћајног факултета под називом : “Симулациона 
анализа квалитета опслуживања шалтерске службе јединице поштан-
ске мреже“;  

 
– Са Групације факултета природних наука и математике: рад 

Миљана Бракочевића, студента Математичког факултета под називом 
“О броју сабирака у проблему Хилберт-Камкеа за бестепене бројеве“; 

 
– Са Групације факултета медицинских наука: рад Николе Вуке-

лића, студента Медицинског факултета под називом: “Механизам из-
ласка [3Н] аденозина из мозга пацова кроз крвно-мождану баријеру, in 
vivo“ и рад Милоша Илића, студента Фармацеутског факултета под 
називом “Adsorptive properties of cefpodoxime proxetil as a tool for a new 
method of its determination in urine“; 

– Са Групације факултета друштвених наука: рад Ненада Зо-
рића, студента Факултета политичких наука под називом: “Хот лајн за 
vox populi“. 

 
Датум: 2. март 2005. године; 06 број:219/VII–10) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 
 



3890          Гласник Универзитета у Београду 

 
На основу члана 16. став 2. Статута Универзитета у Београду 

(“Гласник Универзитета у Београду“, број 114/02, 121/04, 122/05), и 
члана 2. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београ-
ду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 102/98), доносим  

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ НАГРАДА “СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ“ 

ЗА ШКОЛСКУ 2003/2004. ГОДИНУ 
 

Наградом “Студент генерације“ награђују се следећи студенти: 
 
Данило Фурунџић, Архитектонски факултет 
Димитрије Крстић, Биолошки факултет 
Петар Васић, Географски факултет 
Александар Костадинов, Грађевински факултет 
Љиљана Исаиловић, Дефектолошки факултет 
Милица Јакшић, Економски факултет 
Ивана Савић, Електротехнички факултет 
Миљан Бракочевић, Математички факултет 
Раде Бучевац, Машински факултет 
Марија Половина, Медицински факултет  
Јелена Сеферовић, Медицински факултет 
Ивана Драганић, Пољопривредни факултет 
Јелена Јовичић, Правни факултет 
Драгица Тадић, Православни богословски факултет 
Горан Марковић, Рударско-геолошки факултет 
Маријана Давидовић, Саобраћајни факултет 
Светислав Зарић, Стоматолошки факултет 
Ивана Рангелов, Технички факултет у Бору 
Јелена Рађеновић, Технолошко-металуршки факултет 
Филдуза Прушевић, Учитељски факултет 
Владимир Кукољ, Факултет ветеринарске медицине  
Ненад Јовичић, Факултет организационих наука  
Дарко Стојаковић, Факултет политичких наука  
Оливера Кнежевић, Факултет спорта и физичког васпитања  
Ана Ивановић, Факултет за физичку хемију  
Вања Роквић, Факултет цивилне одбране  
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Марија Петронијевић, Фармацеутски факултет 
Ненад Вукмировић, Физички факултет 
Дијана Метлић, Филозофски факултет 
Миодраг Ковачевић, Филолошки факултет 
Дејан Петровић, Хемијски факултет 
Бранко Бугарчић, Шумарски факултет. 

 
(Датум: 8. март 2005. године, 06. број 1229/2–04) 

 
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

 
*** 

На основу члана 3. а у вези са чл. 2. став 1. тачка 12. Привремене 
одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду број 
1328/2 од 6. децембра 2002. године и број 1441/1 од 8. децембра 
2004.године, а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта и 
физичког васпитања број 598-1 од 25. марта  2005. године, доносим 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
 

 
 

1. Разрешава се чланства у Стручном већу за медицинске науке. 
др Миладин Радисављевић, редовни професор Факултета спорта и фи-
зичког васпитања, 

2. Именује се Ђорђе Стефановић, редовни професор Факултета 
спорта и физичког васпитања, за члана Стручног већа за медицинске 
науке. 

3. Мандат члана Стручног већа траје до 20. јануара 2007. године. 

 
(Датум: 30. март 2005. године; 02 број: 137/12–2) 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  

Р Е К Т О Р  
 

Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
 



3892          Гласник Универзитета у Београду 

На основу члана 3. а у вези са чл. 2. став 1. тачка 1. Привремене 
одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду број 
1328/2 од 06. децембра 2002. год. и број 1441/1 од 8. децембра 2004. 
године, на предлог Наставно-научног већа Рударско-геолошког факул-
тета, доносим  

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ ВЕЋА  

ЗА ХЕМИЈУ, ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ И БИОХЕМИЈУ 
1. Разрешава се чланства у Стручном већу за хемију, физичку хе-

мију и биохемију др Иван Гржетић, редовни професор Рударско-
геолошког факултета, 

2. Именује се др Светлана Попов, редовни професор Рударско-
геолошког факултета, за члана Стручног већа за хемију, физичку хеми-
ју и биохемију. 

Мандат члана Стручног већа траје до 20. јануара 2007.године. 
 

(Датум: 22. март 2005. године; 06 број: 137/1-5) 
 

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 

*** 
На основу члана 3. а у вези са чл. 2. став 1. тачка 12. Привремене 

одлуке о саставу и броју стручних већа Универзитета у Београду број 
1328/2 од 6. децембра 2002. године и број 1441/1 од 8. децембра 
2004.године, а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта и 
физичког васпитања број 469-2 од 25. марта 2005. године, доносим 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
 
1. Разрешава се чланства у Стручном већу за физичку културу др 

Јарослава Радојевић, редовни професор Факултета спорта и физичког 
васпитања.  

2. Именује се др Драгољуб Вишњић, редовни професор Факулте-
та спорта и физичког васпитања, за члана Стручног већа за физичку 
културу. 

3. Мандат члана Стручног већа траје до 20. јануара 2007. године. 

(Датум: 30. март 2005. године; 02 број: 137/17–3) 
 

Р Е К Т О Р  
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 
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На основу члана 4. став 2. Правилника о стручним већима Уни-
верзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, број 
100/98), а на предлог генералног секретара Универзитета, доносим 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА 
СЕКРЕТАРАСТРУЧНИХ ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

1. Разрешавају се дужности секретара и заменика секретара 
стручних већа Универзитета у Београду следећи радници запослени у 
Стручној служби Универзитета:  

– Верица Довијарски-Гашић, стручни сарадник – дужности се-
кретара Стручног већа за правне науке, политичке науке и науке о ци-
вилној одбрани, као и дужности заменика секретара Стручног већа за 
механику, астрономију и астрофизику и Стручног већа за економске, 
правно-економске, агро-економске, статистичке и демографске науке; 

– Гордана Бојовић, стручни сарадник – дужности секретара 
Стручног већа за механику, астрономију и астрофизику.  

2. Именују се за секретаре и заменике секретара стручних већа 
Универзитета у Београду следећи радници запослени у Стручној слу-
жби Универзитета:  

– Гордана Бојовић, стручни сарадник – за секретара Стручног ве-
ћа за правне науке, политичке науке и науке о цивилној одбрани; 

– Татјана Субашић, стручни сарадник, за секретара Стручног ве-
ћа за механику, астрономију и астрофизику, као и за заменика секрета-
ра Стручног већа за економске, правно-економске, агро-економске, 
статистичке и демографске науке; 

– Јелена Јевремовић, стручни сарадник – за заменика секретара 
Стручног већа за механику, астрономију и астрофизику. 

 
(Датум: 22. март 2005. године; 02 број: 601/1) 

 
Р Е К Т О Р  

 
Проф. др Дејан Поповић, с. р. 




