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На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“ брoј: 76/05 и 100/07 – 
аутентично тумачење) и члана 41. ст. 1. тач. 20. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и 140/08), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. 
године, доноси 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И 
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (у 
даљем тексту: Универзитет). 

Звања наставника Универзитета јесу: доцент, ванредни професор 
и редовни професор.

Наставу страних језика, односно вештина, могу изводити и 
наставници у звању наставника страног језика и наставника вештина, 
у складу са врстом студија за коју је факултет акредитован.

Члан 2. 

Универзитет врши избор у звања доцента, ванредног професора 
и редовног професора, у складу са Законом, Статутом Универзитета (у 
даљем тексту: Статут), Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, овим Правилником као и општим актима 
факултета у саставу Универзитета. 

Универзитет врши избор и у друга звања наставника из чл. 1. ст. 
3 овог правилника, у складу са Законом, Статутом, општим актима 
факултета у саставу Универзитета и овим правилником. 



Гласник универзитета у београду6

II – ОРГАНИ У ПОСТУПКУ

Члан 3.

Поступак стицања звања наставника и заснивања радног односа 
обавља се на факултету и на Универзитету.

Органи у поступку на факултету јесу: декан, Изборно веће 
и Комисија за писање реферата о кандидатима (у даљем тексту: 
Комисија).

Органи у поступку на Универзитету јесу: веће научних области 
и Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат).

Члан 4.

Декан, као орган пословођења факултета, стара се о исправности 
и законитости поступка стицања звања наставника који се одвија на 
факултету, као и о заснивању радног односа на факултету, закључивањем 
одговарајућег уговора о раду са изабраним кандидатом.

Члан 5.

Изборно веће факултета обавља предлагање кандидата у звање 
наставника. 

Члан 6.

Комисију образује изборно веће најкасније 15 дана од дана 
објављивања конкурса. 

Комисија се састоји од најмање три наставника, односно 
истраживача са научним звањем из уже научне, односно уметничке 
области, за коју се наставник бира, од којих најмање један није у 
радном односу на факултету. 

Наставник у пензији може бити члан Комисије и тада има статус 
члана који није у радном односу на факултету. 

Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања у које 
се наставник бира. 

Комисија припрема реферат према структури утврђеној у сажетку 
реферата који је саставни део овог правилника (образац 4).
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Члан 7.

Веће научих области:
1) доноси одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора, 

на предлог изборног већа факултета;
2) даје мишљење Сенату поводом предлога изборног већа 

факултета за избор у звање редовног професора.

Члан 8.
Сенат :
1) обавља избор у звање редовног професора, на предлог изборног 

већа факултета, а по прибављеном мишљењу већа научних области.
2) одлучује по приговору кандидата, предложеног за избор у 

звање наставника, који није изабран.

III – ПОСЕБАН УСЛОВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Члан 9.

Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи не може стећи звање наставника.

Факултет прибавља потврду о околностима из става 1. овог члана 
пре утврђивања предлога за избор.

Потврда из става 2. овог члана доставља се Универзитету у 
затвореном коверту са одговарајућом назнаком.

IV – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

Члан 10.

Поступак за стицање звања наставника Универзитета и заснивања 
радног односа наставника на факултету, покреће факултет, на начин, 
по поступку и под условима утврђеним Статутом, овим правилником 
и другим општим актима Универзитета, односно факултета у саставу 
Универзитета.
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Члан 11.

Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника и 
заснивање радног односа полазећи од потреба да се наставни процес 
организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област, 
која је утврђена статутом факултета у складу са списком ужих научних 
области из чл. 41. тачка 5. Статута.

Наставник, по правилу, заснива радни однос са пуним радним 
временом.

Члан 12.

Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на 
web страници факултета.

Информација о објављеном конкурсу доставља се електронском 
поштом Универзитету ради стављања на web страницу Универзитета.

Конкурс садржи: назнаку наставничког звања за које се расписује; 
опште и посебне услове које кандидат треба да испуни; ужу научну 
односно уметничку област за коју се бира; назнаку да ли се радни однос 
заснива са пуним или непуним радним временом; рок за пријављивање 
и документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове. 

V – УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Члан 13.

Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Изборно 
веће факултета, на основу реферата Комисије. 

Члан 14.

Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року 
од 60 дана, од дана истека рока за пријављивање кандидата. 

Рад у Комисији јесте обавеза наставника у смислу члана 125. 
став 1. тачка 11. Статута Универзитета и њено неиспуњење представља 
основ за позивање наставника на одговорност.
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Члан 15. 

Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата 
и Изборно веће факултета усвоји такав реферат, или ако Изборно веће 
факултета донесе одлуку којом не предлаже ни једног кандидата за 
избор, факултет расписује нови конкурс.

Члан 16.

Изборно веће факултета доноси одлуку о утврђивању предлога 
за избор у звања наставника на начин и по поступку прописаном 
статутом, односно другим општим актом факултета. 

Члан 17.

Факултет доставља Универзитету, у одговарајућем броју 
примерака, предлог за избор у звање наставника на обрасцу који је 
саставни део овог правилника (образац 1, 2 и 3).

Уз предлог из става 1. овог члана, прилаже се: 
1. одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за 

избор у звање наставника – у два примерка; 
2. реферат Комисије о пријављеним кандидатима - у два 

примерка;
3. сажетак на прописаном обрасцу – у одговарајућем броју при-

мерака, зависно од већа научних области коме се упућује (образац 4);
4. примедбе на извештај Комисије у току стављања реферата на 

увид јавности, ако је било таквих примедби - у одговарајућем броју 
примерака;

5. потврда о чињеницама из чл. 9. овог правилника, која се 
доставља на начин описан у чл. 9. ст. 3. овог правилника.

Ако се предлаже избор у звање наставника на нематичном 
факултету, поред прилога из става 2. овог члана, доставља се и 
мишљење матичног факултета – у одговарајућем броју примерака. 

За избор у звање наставника страног језика, односно наставника 
вештина није потребно мишљење матичног факултета.

 Уколико матични факултет не достави мишљење из става 3. овог 
члана у року од месец дана од пријема захтева, сматраће се да нема 
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примедаба и да је дао позитивно мишљење, а факултет ће доставити 
извештај декана о поднетом захтеву за прибављање мишљења матичног 
факултета.

Акте из става 2. и 3. овог члана, осим потврде из ст. 2. тачка 5., 
факултет доставља и путем електронске поште. 

VI – ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Члан 18. 

Предлоге факултета са одговарајућом документацијом 
Универзитет ставља на web страницу Универзитета истог дана када 
упућује и позив за седницу већа научних области на којој ће ти 
предлози бити разматрани.

Члан 19.

Надлежно веће научних области разматра захтев факултета 
на првој наредној седници која се сазива, рачунајући од дана 
подношења предлога са комплетном документацијом из члана 17. 
овог правилника. 

До усвајања од стране Сената усклађеног списка ужих 
научних области, посебна комисија коју чине проректор за наставу и 
председници већа научних области, у сарадњи са Стручном службом 
Универзитета, одређује које веће научних области је надлежно да 
разматра предлог факултета. 

Уколико веће научних области утврди да је документација 
непотпуна или садржи извесне недостатке и неправилности, затражиће 
њену допуну од факултета.

Члан 20.

Одлуку о избору у звање доцента и ванредног професора доноси 
веће научних области. 

Мишљење Сенату о избору у звање редовног професора даје 
веће научних области.

Одлуку о избору у звање редовног професора доноси Сенат.
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Члан 21.

Веће научних области може: 
1. донети одлуку о избору у звање наставника, на предлог 

изборног већа факултета; 
2. донети одлуку да се не изабере кандидат кога је предложило 

изборног већа факултета. 
3. дати позитивно или негативно мишљење о избору у звање 

редовног професора.
Уколико веће научних области оцени да су за ваљану одлуку, 

односно мишљење, потребна додатна појашњења, донеће закључак о 
одлагању доношења одлуке, односно давања мишљења, у ком случају 
ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи од 20 
дана, од дана достављања закључка. 

Након истека рока из претходног става, веће научних области може 
одлучити на бази расположиве документације, или предмет вратити 
факултету ради поступања по закључку већа научних области.

Члан 22.

Веће научних области доноси одлуке и даје мишљење из чл. 21. 
овог правилника већином гласова укупног броја чланова. 

Приликом доношења одлука и давања мишљења из става 1. 
овог члана потребно је да седници присуствује најмање две трећине 
чланова већа научних области. 

Члан 23.

Предложени кандидат који није изабран у звање наставника може 
Сенату изјавити приговор на одлуку већа научних области у року од 
15 дана од дана пријема одлуке. 

Факултет доставља Сенату приговор кандидата.
Уз приговор, Факултет може да достави и своје примедбе. 
Приговор се подноси Сенату преко већа научних области које је 

донело одлуку. 
Након разматрања приговора кандидата и примедаба факултета, 

ако веће научних области нађе да је приговор основан, може донети 
одлуку о избору у звање предложеног кандидата и новом одлуком 
ставити ван снаге првобитну одлуку. 
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Члан 24.

Ако веће научних области нађе да је приговор кандидата 
неоснован, а примедбе факултета не би утицале да се донесе другачија 
одлука, доставља приговор и своје мишљење по питању навода из 
приговора Сенату, на надлежност. 

Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети 
одлуку о избору предложеног кандидата у звање наставника. 

Ако Сенат одбије приговор као неоснован и донесе одлуку којом 
се потврђује одлука већа научних области, факултет расписује нови 
конкурс. 

Одлука Сената по приговору је коначна.

Члан 25.

Сенат доноси одлуку о избору у звање редовног професора, 
на предлог Изборног већа факултета, по прибављеном мишљењу 
надлежног већа научних области.

Сенат може донети: 
1. одлуку о избору у звање предложеног кандидата; 
2. одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено 

звање. 
Уколико Сенат оцени да су за ваљану одлуку потребна додатна 

појашњења, донеће закључак о одлагању доношења одлуке, у ком 
случају ће одредити рок за допуну предлога, који не може бити дужи 
од 20 дана од дана достављања закључка. 

Након истека рока, Сенат ће донети одлуку. 

Члан 26.

Предложени кандидат за редовног професора који није изабран у 
предложено звање може Сенату изјавити приговор на одлуку Сената, 
у року од 15 дана, од дана пријема одлуке. 

Факултет доставља Сенату приговор кандидата.
Уз приговор, факултет може да достави и своје примедбе
Када одлучује о приговору из става 1. овог члана, Сенат поступа 

као другостепени орган. 
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Члан 27.

Разматрајући приговор кандидата из члана 26. овог правилника, 
Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и донети одлуку 
о избору предложеног кандидата у звање редовног професора. 

Ако Сенат одбије приговор као неоснован и донесе одлуку којом 
се потврђује првостепена одлука, факултет расписује нови конкурс. 

Одлука Сената по приговору је коначна. 

Члан 28.

Одлуке органа из члана 21. ст. 1.тач 1. и 2., члана 24., члана 25. 
и члана 27. овог правилника, Универзитет доставља факултету у року 
од 10 радних дана од дана доношења одлуке. 

Факултет је дужан да у року од 5 радних дана кандидату достави 
одлуку из става 1. овог члана.

Члан 29.

Декан факултета закључује уговор о раду са лицем изабраним у 
звање наставника у складу са Законом, прописима којима се регулише 
рад, статутом и другим општим актима факултета и Универзитета, 
најкасније у року од 15 дана од дана достављања одлуке о избору у 
звање.

VII – НАЧИН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ 
ЈЕЗИКА И НАСТАВНИКА ВЕШТИНА 

Члан 30.

Одредбе овог правилника сходно се примењују и на изборе у 
звања наставника страног језика и наставника вештина, уколико ови 
избори нису посебно уређени овим правилником.

Члан 31.

Општим актом факултета, у складу са врстом студија за коју је 
факултет акредитован, уређује се:

– назив наставника страног језика и наставника вештина,
– предмет и научна област којој припада;
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– посебни услови за стицање звања, начин доказивања, односно 
провере испуњености појединих услова и

– права и обавезе у остваривању наставно-образовног процеса.

Члан 32.

Одлуку о избору у звање наставника страног језика, односно 
наставника вештина доноси одговарајуће веће научних области, на 
предлог изборног већа факултета.

Предложени кандидат који није изабран у звање наставника из 
ст. 1. овог члана може поднети приговор надлежном већу научних 
области.

Разматрајући поднети приговор, веће научних области 
преиспитује своју одлуку и може је изменити или допунити.

Када одлучује о приговору из става 2. овог члана, веће научних 
области поступа као другостепени орган. 

Одлука већа научних области по приговору је коначна. 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 130/06). 

Члан 34.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

(Београд, 21. 05. 2008. године; Број: 6121493/1-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 17. Закона о високом образовању («Службени 
гласник РС» број 76/05) и члана 41. тачка 19. Статута Универзитета 
у Београду («Гласник Универзитета у Београду» број 131/06), Сенат 
Универзитета у Београду на седници одржаној 04.06.2008. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак самовредновања 
и оцене квалитета Универзитета у Београду (у даљем тексту: 
Универзитет).

Члан 2.

Самовредновање је поступак у коме Универзитет, на основу 
одговарајућих показатеља и прикупљене документације, оцењује 
квалитет Универзитета као самосталне високошколске установе.

Члан 3.

Самовредновање се спроводи у складу са стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 
које је донео Национални савет за високо образовање.

Самовредновање је једна од мера за обезбеђење квалитета које 
је Универзитет утврдио у Стратегији обезбеђења квалитета и служи 
као показатељ објективног стања квалитета делатности високог 
образовања на Универзитету.

У поступку самовредновања обавезно се разматра оцена 
студената, у складу са општим актом Универзитета.

Члан 4.

Самовредновање се обавезно спроводи у интервалима од три 
године, а може и у краћим интервалима у појединим областима, у 
складу са планом рада Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета 
(у даљем тексту: Одбор).
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Члан 5.

Одбор, у складу са својим планом рада, предлаже Сенату 
Универзитета доношење одлуке о спровођењу самовредновања.

Уз предлог одлуке из става 1. овог члана, Одбор доставља и план 
за самовредновање, који садржи:

– циљ самовредновања
– предмет (област) самовредновања
– ко спроводи самовредновање (предлог чланова комисије)
– термин спровођења самовредновања
– методе и инструменте самовредновања и релевантна 

документа 
– учеснике у поступку самовредновања и њихове задатке 
– и друге елементе од значаја за спровођење самовредновања.

Члан 6.

Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање (у 
даљем тексту: Комисија), коју образује Сенат Универзитета, на предлог 
Одбора.

Комисију чине представици наставног, ненаставног особља и 
студената.

Члан 7.

Ради спровођења самовредновања, Комисија прикупља, 
систематизује, обрађује и анализира прикупљене податке и 
документацију од значаја за оцену квалитета Универзитета.

Након спроведеног самовредновања, Комисија сачињава 
писмени извештај о самовредновању (у даљем тексту: Извештај), који 
доставља Одбору.

Члан 8.

Писмени Извештај Комисије, садржи:
– анализу и оцену испуњености стандарда за самовредновање 

високошколских установа;
– предности и недостатке у погледу испуњености стандарда за 

самовредновање високошколских установа; и
– предлог мера за побољшање квалитета Универзитета.
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Члан 9.

Одбор разматра Извештај и даје своје мишљење о квалитету, у 
складу са својим општим актом.

Извештај Комисије, и своје мишљење, Одбор доставља Сенату 
Универзитета ради усвајања Извештаја и доношења одлуке о оцени 
квалитета Универзитета, односно о оцени квалитета у појединим 
областима у којима се спрововодио поступак самовредновања.

Члан 10.

Сенат Универзитета доноси одлуку о усвајању Извештаја и о 
оцени квалитета, већином гласова укупног броја својих чланова.

Одлука Сената о оцени квалитета садржи и мере за побољшање 
квалитета.

Сажети Извештај и одлука Сената Универзитета о оцени 
квалитета објављују се на инернет страници Универзитета, ради 
упознавања јавности.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у «Гласнику Универзитета у Београду».

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 612-1377/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду18

На основу члана 31. Закона о високом образовању («Службени 
гласник РС» број 76/05) и члана 41. тачка 9. Статута Универзитета 
у Београду («Гласник Универзитета у Београду» број 131/06), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 04.06.2008 године, 
доноси

ПРАВИЛНИК

О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И ПРЕНОшЕЊУ ЕСПБ 
БОДОВА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се основни принципи мобилности 
студената и преношења ЕСПБ бодова стечених на другој високошколској 
установи.

Члан 2.

Универзитет у Београду (у даљем тексту: Универзитет) остварује 
међууниверзитетску сарадњу и промовише мобилност студената 
и инернационализацију свог високог образовања, путем размене 
студената.

Размена студената може се одвијати кроз програме међународне 
размене студената или на бази споразума Универзитета и друге 
високошколске установе у земљи или иностранству.

II МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА

Члан 3.

Студент факултета Универзитета (у даљем тексту: студент) може 
остварити део студијског програма истог нивоа и врсте студија на 
другом факултету Универзитета под условима и на начин прописан 
студијским програмом и актом факултета.
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Факултети из става 1. овог члана закључују споразум којим 
ближе уређују међусобна права и обавезе.

Део студијског програма који студент из става 1. овог члана 
остварује на другом факултету Универзитета, може обухватити један 
или више предмета.

По завршетку дела студијског програма на другом факултету 
Универзитета, студент наставља студије на свом факултету и преноси 
ЕСПБ бодове за успешно положене испите.

У поступку признавања стечених ЕСПБ бодова, факултет цени да 
ли је студент кроз обрађен и положен програм стекао знање и вештине 
у довољној мери за признавање испита. Признавањем испита признаје 
се и оцена коју је студент добио на испиту.

Факултет својим актом ближе уређује начин и поступак призна-
вања стечених ЕСПБ бодова на другом факултету Универзитета.

III МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ УНИВЕРЗИТЕТА 
И ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ЗЕМЉИ 

ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ

Члан 4.

Студент Универзитета, односно факултета може остварити део 
студијског програма на другој високошколској установи у земљи или 
иностранству (у даљем тексту: домаћи студент) у трајању од једног 
семестра, а најдуже два семестра, односно једну школску годину.

Студент друге високошколске установе у земљи или иностранству 
може остварити део студијског програма на Универзитету, односно 
факултету (у даљем тексту: гостујући студент) у трајању од једног 
семестра, а најдуже два семестра, односно једну школску годину.

Члан 5.

У циљу пружања информација заинтересованим студентима 
о могућностима и условима студирања на Универзитету, односно 
факултету, Универзитет, односно факултет објављује на својој инернет 
страници информациони пакет.
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Информациони пакет пружа основне информације о Универзи-
тету, односно факултету, информације о студијама (студијски програми 
и услови реализације), о условима живота (смештај, исхрана, осигурање 
и медицинска заштита) као и о другим пратећим активностима.

Информациони пакет се објављује и на енглеском језику.

Члан 6.

Ради пружања стручне, административне и академске подршке 
студентима на размени (домаћи и гостујући студенти), Универзитет, 
односно факултет именује ЕСПБ координатора.

Послови и задаци ЕСПБ координатора ближе се уређују одлуком 
о именовању.

Члан 7.

Домаћи студент, односно гостујући студент из члана 4. овог 
правилника, по завршетку дела студијског програма на другој 
високошколској установи, наставља студије у својој матичној установи 
и преноси остварене ЕСПБ бодове, који му се признају у складу 
са споразумом између Универзитета, односно факултета и друге 
високошколске установе о међусобном признавању ЕСПБ бодова.

Основни критеријум за признавање ЕСПБ бодова је исход 
процеса учења који је дефинисан студијским програмом.

Одлуку о признавању ЕСПБ бодова које је домаћи студент стекао 
на другој високошколској установи доноси ректор Универзитета, 
односно декан факултета у складу са споразумом из става 1. овог 
члана.

Члан 8.
Споразумом из члана 7. овог правилника регулишу се и међусобна 

права и обавезе високошколских установа у погледу обезбеђења услова 
за студије и боравак гостујућег студента у земљи домаћина, као што 
су: трошкови смештаја, исхране, превоза, здравственог осигурања и 
других трошкова које гостујући студент има за време боравка у земљи 
домаћина.

Споразум потписују ректор Универзитета, односно декан 
факултета и овлашћено лице друге високошколске установе.
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Члан 9.

Основна документа која омогућавају мобилност студената из 
члана 4. овог правилника и преношење и признавање ЕСПБ бодова 
стечених на другој високошколској установи јесу:

1. Студентска пријава, на обрасцу који је саставни део овог 
правилника. Образац1.

2. Уговор о учењу, на обрасцу који је саставни део овог 
правилника. Образац 2.

3. Препис оцена, на обрасцу који је саставни део овог правилника. 
Образац 3.

Документа из става 1. овог правилника сачињавају се и на 
енглеском језику.

Члан 10.

Универзитет, односно факултет води евиденцију докумената из 
члана 9. овог правилника и чува је у временском периоду прописаним 
својим актима о чувању докумената.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у «Гласнику Универзитета у Београду».

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 612-1378/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Образац1.
Формуларзапријавустудента

ECTS–EUROPEANCREDIT
TRANSFERSYSTEM

ECTS–ЕВРОПСКИСИСТЕМПРЕНОСА
БОДОВА


STUDENTAPPLICATIONFORM
ФОРМУЛАРЗАПРИЈАВУСТУДЕНТА



(Photograph)
(фотографија)


ACADEMICYEAR20.../20...
ШКОЛСКА/АКАДЕМСКАГОДИНА20.../20...
FIELDOFSTUDY:....................................................................
ОБЛАСТСТУДИЈА:...................................................................

ThisapplicationshouldbecompletedinBLACKinorder
tobeeasilycopiedand/ortelefaxed.
Формулартребапопунитимаснимсловимарадилакшег
копирањаилислањафаксом.


SENDINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАШАЉЕ/МАТИЧНА
ИНСТИТУЦИЈА:
Nameandfulladdress:
Називипунаадреса:

....................................................................................................
.....................................................................................................
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ECTS–Европскисистемпреносабодова



Departmentcoordinator–name,telephoneandtelefax
numbers,emailbox
Координатордепартманапрезимеииме,телефон,факси
emailадреса
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Institutionalcoordinator–name,telephoneandtelefax
numbers,emailbox
Координаторинституцијепрезимеииме,телефон,факси
emailадреса.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................




STUDENT’SPERSONALDATA
ЛИЧНИПОДАЦИСТУДЕНТА
(tobecompletedbythestudentapplying)
(попуњавастуденткојиподносипријаву)


Familyname/Презиме:Firstname/Име(на)(с)
...........................................................................................
Dateofbirth/ДатумSex/Пол
рођења.............................................
..............................................Permanentaddress
Nationality/Националност(ifdifferent)
..............................................Сталнаадреса
PlaceofBirth/Место(уколикосеразликује):
рођења.............................................
...........................................................................................
Currentaddress/Садашња.............................................
адреса:Teл:......................................
..............................................
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Currentaddressisvalid
until:
Садашњаадресаважећадо:


LISTOFINSTITUTIONSWHICHWILLRECEIVETHIS
APPLICATIONFORM(inorderofpreference):
ЛИСТАИНСТИТУЦИЈАКОЈИМАЈЕУПУЋЕНАОВА
ПРИЈАВА(поредоследуприоритета):

InstitutionCountryPeriodofDurationofN°of
studystayexpected
(months)ECTS
fromtocredits
A.ИнституцијаB.Земља
ПериодТрајање
студирањаборавкаБрој
oд…….дo(месеци)очекиваних
ECTS
бодовa


I..............…........................................................................
….............
.................

II............................................................................................
.................
..................


III....................................................................................…
..................
..................




Nameofstudent/Презимеииместудента:
...........................................................................................
Sendinginstitution/Институцијакојашаље:
...........................................................................................
Country/Земља:
............................................................................................
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Brieflystatethereasonswhyyouwishtostudyabroad?
Укратконаведитеразлогезбогкојихжелитедастудиратеу
иностранству:
...........................................................................................
...........................................................................................


LANGUAGECOMPETENCE
ПОЗНАВАЊЕЈЕЗИКА
Mothertongue/Матерњијезик:..............................................................
Languageofinstructionathomeinstitution
(ifdifferent)
Језикпредавањанаматичнојинституцији
(акојеразличит)......................................................................................
Other
languages
Други
језици
C.
D.
E.


Iamcurrently
studyingthis
language
Садаучимтајјезик

Ihavesufficient
knowledgeto
follow
lectures
Имамдовољно
знањада
пратимнаставу

Iwouldhave
sufficient
knowledgeto
followlectures
ifIhadsome
extra
preparation
Уздодатне
припреме,имао
бихдовољно
знањада
пратимнаставу

yes
да


no
нe

yes
да


no
нe

yes
да


no
нe




……………….
……………….
……………….

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


WORKEXPERIENCERELATEDTOCURRENTSTUDY
(ifrelevant)
РАДНОИСКУСТВОПОВЕЗАНОСАСАДАШЊИМ
СТУДИЈАМА(уколикојебитно)

TypeofworkFirm/organisatioDatesCountry
experiencen

F.ТипGФирма/H.ДатумиI.Земља
радногорганизација...........................................
искуства.......................................................................
..................................................................................................

PREVIOUSANDCURRENTSTUDY
ПРЕТХОДНЕИСАДАШЊЕСТУДИЈЕ

Diploma/degreeforwhichyouarecurrentlystudying:
Диплома/академскистепеннастудијамакојесуутоку:
...........................................................................................
Numberofhighereducationstudyyearspriorto
departureabroad:
Бројгодинастудирањапреодласкауиностранство:
...........................................................................................
Haveyoualreadybeenstudyingabroad?
Далистевећстудиралиуиностранству?
Yes/Дa□No/Нe□
IfYes,when?atwhichinstitution?
Уколикојесте,кадаиукојојинституцији?
...........................................................................................
TheattachedTranscriptofrecordsincludesfulldetails
ofpreviousandcurrenthighereducationstudy.Details
notknownatthetimeofapplicationwillbeprovided
atalaterstage.
Приложенпреписоценасадржисведетаљепретходнихи
текућихстудија.Детаљикојинисупознатиувреме
подношењапријавебићедостављеникасније.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Doyouwishtoapplyforamobilitygranttoassisttowards
theadditionalcostsofyourstudyperiodabroad?
Далижелитедаподнесетезахтевзадоделустипендијеза
покривањедодатнихтрошковазавреместудирањау
иностранству:


Yes/Дa□No/Нe□




RECEIVINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАПРИМА/ИНСТИТУЦИЈА
ДОМАЋИН
Weherebyacknowledgereceiptoftheapplication,the
proposedlearningagreementandthecandidate’s
Transcriptofrecords.
Овимпотврђујемодасмопримилипријаву,предложен
уговороучењуипреписоценастудентакојисе
пријављује.
Theabovementionedprovisionallyacceptedat
studentisourinstitution
Претходнистудентје□привременопримљену
нашуинституцију
notacceptedatour
institution
□нијепримљенунашу
институцију

DepartmentalInstitutionalcoordinator’s
coordinator'ssignaturesignature
ПотпискоординатораПотпискоординатора
департманаинституције

Date/ДатумDate/Датум
………………………..………………………….
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Образац2.


Уговороучењу
ECTS–EUROPEANCREDIT

TRANSFERSYSTEM
ECTS–ЕВРОПСКИСИСТЕМПРЕНОСА

БОДОВА


LEARNINGAGREEMENT
УГОВОРОУЧЕЊУ
ACADEMICYEAR20.../20...
ШКОЛСКА/АКАДЕМСКАГОДИНА20.../20...
FIELDOFSTUDY:....................................................................
ОБЛАСТСТУДИЈА:...................................................................

Nameofstudent:
Презимеииместудента:
..................................................................................................
Sendinginstitution:
Институцијакојашаље/матичнаинституција:
..................................................................................................
..................................................................................................
Country/Земља:
..................................................................................................


DETAILSOFTHEPROPOSEDSTUDYPROGRAMME
ABROAD/LEARNINGAGREEMENT
ДЕТАЉИПРЕДЛОЖЕНОГПРОГРАМАСТУДИРАЊАУ
ИНОСТРАНСТВУ/УГОВОРАОУЧЕЊУ
Receivinginstitution:
Институцијакојаприма/институцијадомаћин:
..................................................................................................
Country/Земља:
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Courseunitcode
(ifany)andpage
no.ofthe
information
package
Шифра
предмета/курса
(акопостоји)ибр.
странеу
информационом
пакету
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Courseunittitle
(asindicatedin
theinformation
package)
Назив
предмета/курса
(какоје
назначеноу
информационом
пакету)
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................


NumberofECTS
credits
БројECTS
бодова
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

–ifnecessary,continuethelistonaseparatesheet
–уколикојепотребно,списакнаставитиназасебнојстраници
Student’ssignature
Потписстудента
................................................................................................
Date/Датум:
................................................................................................
SENDINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАШАЉЕ/
МАТИЧНАИНСТИТУЦИЈА
Weconfirmthattheproposedprogrammeof
study/learningagreementisapproved.
Потврђујемодајепредложенпрограм
студирања/уговороучењуприхваћен.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова

DepartmentalInstitutionalcoordinator’s
coordinator’ssignaturesignature
J.ПотпискоординатораK.Потпискоординатора
департманаинституције
....................................................................................
....................................................................................

Date/Датум:Date/Датум:
....................................................................................




RECEIVINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАПРИМА/
ИНСТИТУЦИЈАДОМАЋИН
Weconfirmthatthisproposedprogrammeof
study/learningagreementisapproved.
Потврђујемодајепредложенпрограм
студирања/уговороучењуприхваћен.
DepartmentalInstitutionalcoordinator’s
coordinator’ssignaturesignature
L.ПотпискоординатораM.Потпискоординатора
департманаинституције
....................................................................................
...................................................................................
Date/Датум:Date/Датум:
....................................................................................


Nameofstudent:
Презимеииместудента:
..................................................................................................
Sendinginstitution:
Институцијакојашаље/матичнаинституција:
..................................................................................................
...................................................................................................
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Country/Земља:
..................................................................................................


CHANGESTOORIGINALPROPOSEDSTUDY
PROGRAMME/LEARNINGAGREEMENT
ИЗМЕНЕУПРВОБИТНОПРЕДЛОЖЕНОМПРОГРАМУ
СТУДИРАЊА/УГОВОРУОУЧЕЊУ
(tobefilledinONLYifappropriate)
(попуњавасеСАМОакоимаизмена)


Courseunit
code(ifany)
andpageno.
ofthe
information
package
Шифра
преедмета/курс
а(ако
постоји)ибр..
странеуинфор
мационом
пакету
......................
......…............
...............…...
......................
...…..………
……………..
......................
......................
......................
......................

Courseunit
title(as
indicatedin
the
information
package)
Назив
предмета/курс
а(какоје
назначеноу
инфор
мационом
пакету)
......................
......................
......................
......................
......................
......................
..…................
......................
......................
......................

DeletedAdded
coursecourse
unitunit
ИзостављенДодат
предмет/купредмет/к
рсурс






□□

□□

□□
□□

□□

□□

□□

□□

Numberof
ECTS
credits
БројECTS
бодова








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


–ifnecessary,continuethislistonaseparatesheet
–уколикојепотребно,списакнаправитиназасебнојстраници.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Student’ssignature
N.Потписстудента
..........................................................................................
Date/Датум:...................................................................


SENDINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАШАЉЕ/МАТИЧНА
ИНСТИТУЦИЈА
Weconfirmthattheabovelistedchangestotheinitially
agreedprogrammeofstudy/learningagreementare
approved.
Потврђујемодасупретходнонаведенепроменеу
првобитномпрограмустудирања/уговораоучењу
прихваћене.

Departmentalcoordinator’sInstitutionalcoordinator’s
signaturesignature
O.ПотпискоординатораP.Потпискоординатора
департманаинституције
.......................................................................................
........................................................................................
Date/Датум:Date/Датум:
.........................................................................................


RECEIVINGINSTITUTION
ИНСТИТУЦИЈАКОЈАПРИМА/ИНСТИТУЦИЈА
ДОМАЋИН
Weconfirmbyetheabovelistedchangestotheinitially
agreedprogrammeofstudy/learningagreementare
approved.
Потврђујемодасупретходнонаведенепроменеу
првобитномпрограмустудирања/уговоруоучењу
прихваћене.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Departmentalcoordinator’sInstitutionalcoordinator’s
signaturesignature
Q.Потпискоординатора.R.Потпискоординатора
департманаинституције
........................................................................................
......................................................................................
Date/Датум:Date/Датум:
............................................
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Образац3.


Преписоцена
ECTS–EUROPEANCREDIT

TRANSFERSYSTEM
ECTS–ЕВРОПСКИСИСТЕМПРЕНОСА

БОДОВА


TRANSCRIPTOFRECORDS
ПРЕПИСОЦЕНА
ACADEMICYEAR20.../20...
ШКОЛСКА/АКАДЕМСКАГОДИНА20.../20...
FIELDOFSTUDY:....................................................................
ОБЛАСТСТУДИЈА:...................................................................


NAMEOFSENDINGINSTITUTION:
НАЗИВИНСТИТУЦИЈЕКОЈАШАЉЕ/МАТИЧНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ:
...........................................................................................
Faculty/Departmentof
Факултет/Департман
...........................................................................................
ECTSdepartmentalcoordinator:
ECTSкоординаторфакултета/департмана:
...........................................................................................
Tel.:...........................................
Fax:............................................
emailbox:........................................................................
NAMEOFSTUDENT:
ПРЕЗИМЕСТУДЕНТА:
..........................................................................................
Firstname/Име:..............................................................
Dateandplaceofbirth:
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


Датумиместорођења:
...........................................................................................
(sex)/(пол):......................................................................
Matriculationdate/Датумуписа:........………...............
Matriculationnumber/Уписниброј:..................................
NAMEOFRECEIVINGINSTITUTION:
НАЗИВИНСТИТУЦИЈЕКОЈАПРИМА/ИНСТИТУЦИЈЕ
ДОМАЋИНА
...........................................................................................
...........................................................................................
Faculty/Departmentof
Факултет/Департман
...........................................................................................
...........................................................................................
ECTSdepartmentalcoordinator:
ECTSкоординаторфакултета/департмана
...........................................................................................
...........................................................................................
Tel.:.......................................
Fax:.......................................
emailbox:........................................................................




CourseUnitTitleoftheDurationofLocalgradeECTSECTS
code(1)courseunitcourseunit(3)grade(4)credits(5)
ШифраНазив(2)Домаћа
предмета/предмета/ТрајањеоценаECTSECTS
курсакурсаоценабодови

....................…………………..…………………………..…………….………………
....................tobe………………………………………...………………………………
....................continued……………..…………………………..……..………………
....................ona……………………………………………………………………
....................separate……………………………………………………………………
....................sheet………………………………………………..………………
....................наставитина………………………………………………Total:
...................засебној……………….………………………………Укупно:
.................страници………………………………………………………………
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


(1)(2)(3)(4)(5)seeexplanationonbackpage
(1)(2)(3)(4)(5)погледатиприложенообјашњење
Диплома/degreeawarded:
S.Издатадиплома/академскистепен:
............................................................................................
Date
Датум.................................................................................
Signatureofregistrar/dean/administrationofficer
Потписовлашћеноглица
............................................................................................
Stampofinstitution:
Печатинституције
............................................................................................
NB:Thisdocumentisnotvalidwithoutthesignatureof
theregistrar/dean/administrationofficerandtheofficial
stampoftheinstitution.
Напомена:овајдокументнијепуноважанбезпотписа
овлашћеноглицаизваничногпечатаинституције
I.Courseunitcode:
Шифрапредмета/курса:
RefertotheECTSinformationPackage
УнетишифруназначенууECTSинформационом
пакету
II.Durationofcourseunit:
Трајањепредмета/курса:
Y=1fullacademicyear
Y=1целашколска/академскагодина
1S=1semester2S=2semesters
1S=1семестар2S=2семестра
1T=1term/trimester2T=2terms/trimesters
1T=1триместар2T=2триместра.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова


III.Descriptionoftheinstitutionalgradingsystem:
Описсистемаоцењиванаинституцијекојаиздаје
диплому:
....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
1.ECTSgradingscale:
ECTSскалаоцењивања:
ECTSскалаоцењивања/ECTSgradingscale


ECTS%ofsuccessfulDefinition
GradestudentsnormallyДефиниција
ECTSachievingthegrade
оцена%студенатакоји
положеиспитса
одређеномоценом

A10EXCELLENT–outstanding
performancewithonlyminor
errors
ОДЛИЧАНизузетануспехса
незнатнимгрешкама


B25VERYGOOD–abovethe
averagestandardbutwithsome
errors
ВРЛОДОБАР–изнад
просека,алисапонеким
грешкама

C30GOOD–generallysoundwork
withanumberofnotableerrors.
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ECTS–Европскисистемпреносабодова





ДОБАР–уопштенодобаррад,
алисадостагрешака



D25SATISFACTORY–fairbutwith
significantshortcomings
ЗАДОВОЉАВАЈУЋИ
солидан,алисазначајним
недостацима

E10SUFFICIENT–performance
meetstheminimumcriteria
ДОВОЉАН–задовољава
минималнекритеријуме


FXFAIL–somemorework
requiredbeforethecreditcan
beawarded
НЕДОВОЉАН–потребан
додатнирадзауспешно
окончање

FFAIL–considerablefurther
workisrequired
НЕДОВОЉАН–потребно
знатновишерада


1.ECTScredits:
ECTSбодови:


1fullacademicyear=60credits
1целашколска/академскагодина=60бодова
1semester=30credits
1семестар=30бодова
1term/trimester=20credits
1триместар=20бодова.



Година XLVI, број 142, 16. јун 2008. 39

На основу члана 2. и члана 3. став 2. Правилника о стандардима 
и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма («Службени гласник РС» број 106/06) и члана 41. Статута 
Универзитета у Београду («Гласник Универзитета у Београду» број 
131/06), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

О ПОДНОшЕЊУ ЗАхТЕВА ЗА АКРЕДИТАЦИјУ 
УНИВЕРЗИТЕТА

I

Универзитет у Београду подноси захтев за акредитацију 
Универзитета у трећем циклусу (1. јули-октобар 2008. године).

II

Обавезују се факултети у саставу Универзитета да, на захтев 
Универзитета, доставе документацију и податке потребне за припрему 
документације за акредитацију Универзитета.

III

За спровођење ове одлуке стара се ректор Универзитета.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-8.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 6. став 1. Правилника о обезбеђењу квалитета 
(«Гласник Универзитета у Београду» број 135/07) и члана 41. тачка 51. 
Статута Универзитета у Београду («Гласник Универзитета у Београду» 
број 131/06), Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИјЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I

Образује се Комисија за самовредновање Универзитета, у 
следећем саставу:

1. доц. др МАРКО САВИЋ, Архитектонски факултет, 
председник

2. проф. др МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЋ, Факултет ветеринарске 
медицине, члан

3. проф. др МИЛОРАД МИЛОВАНЧЕВИЋ, Машински факултет, 
члан

4. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ, Студентски парламент, члан
5. ОЛГА СТАНКОВИЋ, Стручна служба Универзитета, члан

Самовредновање се спроводи ради акредитације Универзитета. 

II

Задатак Комисије за самовредновање је да сачини правилник о 
самовредновању, да спроведе поступак самовредновања Универзитета 
и да сачини извештај о самовредновању.

Поступак самовредновања спроводи се према стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 
које је утврдио Национални савет за високо образовање.
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III

Рок за завршетак извештаја о самовредновању је 31. мај 2008.
године.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-8.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду42

На основу члана 53. став 2. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 и 140/08), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 9. априла 2008. године, донео је

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

ИМЕНУЈЕ СЕ др Александар Молнар, редовни професор 
Филозофског факултета, за члана Одбора за статутарна питања.

(Београд, 09. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, члана 131. став 2. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06 и члана 
9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса, а на предлог Наставно – научног већа Физичког 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је

О Д Л У К У

Проф. др НИКОЛИ КОЊЕВИЋУ, редовном професору Физичког 
факултета у пензији додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е 
Физички факултет доставио је Универзитету образложени 

предлог да се проф. др Николи Коњевићу, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 12. марта 2008. године, образовао је стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Федор Хербут, проф. др Милан 
Дамњановић, дописни члан САНУ и проф. др Љубиша Зековић, декан 
Физичког факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Николи 
Коњевићу 31. марта 2008. године. Реферат и предлог одлуке објављени 
су на сајту Универзитета у Београду.

Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 9. априла 2008. године, тајним гласањем, одлучио 
је као што је наведено у изреци ове одлуке.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-757/1)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
број 06-612-25/12-2 од 03. априла 2008. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 09. априла 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија: 
– Економија
– Пословно управљање
– Статистика
– Демографија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Економски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука – економске науке.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Економски факултет је дана 15. марта 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
докторских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 13. фебруара 2008. 
године.

Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници 
одржаној 03. априла 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
број 06-612-25/12-3 од 03. априла 2008. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 09. априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма:
– основних академских студија – студије наука безбедности
– основних струковних – студије безбедносног менаџмента и 
– дипломских академских студија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Факултет безбедности је дана 27. марта 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 26. марта 2008. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници 
одржаној 03. априла 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-7.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1-28/27-08 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ВЕГ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Теорија машина и механизама и 
инжењерско цртање са нацртном геометријом на Универзитету у 
Београду – Машински факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду48

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1206/134-07 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др БИЉАНА СТОШИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Менаџмент технологије, иновација 
и развоја на Универзитету у Београду –Факултет организационих 
наука.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правно-
економских наука, број 612-26/22-08 од 25. марта 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др БОРИС БЕГОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Основи економије на Универзитету у 
Београду – Правни факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.20)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду50

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
природно-математичких наука, број 011-612-1205/06/07 од 17. марта 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др БРАНИСЛАВ САЗДОВИЋ, у звање 
редовног професора за ужу научну област Физика честица и поља на 
Универзитету у Београду – Физички факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број 05-612-1203/99-1/07 од 6. 
фебруара 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 9. априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ГРОЗДАНКА ГОЈКОВ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Дидактика на Универзитету у 
Београду – Учитељски факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду52

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1206/127-07 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Управљање квалитетом на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број 05-612-1-25/18/08 од 
5. фебруара 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 9. априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Руски језик на Универзитету у 
Београду – Православни богословски факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду54

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
природно-математичких наука, број 011-612-1205/06/07 од 17. марта 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МИОДРАГ СПАЛЕВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Математика-рачунарство на 
Универзитету у Београду – Машински факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 612-28/45-08 од 28. марта 2008. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МИРКО КОМАТИНА, у звање редовног 
професора за ужу научну област Термомеханика на Универзитету у 
Београду – Машински факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.17)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду56

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правно-
економских наука, број 612-26/20-08 од 25. марта 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВ ХАЏИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Међународне студије на Универзитету 
у Београду – Факултет политичких наука.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.19)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1-28/24-08 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ, у звање редов-
ног професора за ужу научну област Процесна техника на Универзитету 
у Београду – Машински факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду58

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
техничких наука, број 011-612-1-28/6-08 од 14. фебруара 2008. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МОМЧИЛО МИЉУШ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Индустријска логистика, ланци 
снабдевања и складишни системи на Универзитету у Београду –
Саобраћајни факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 612-28/31-08 од 28. марта 2008. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др НАДА ШТРБАЦ, у звање редовног профе-
сора за ужу научну област Екстрактивна металургија и металуршко 
инжењерство на Универзитету у Београду – Технички факултет у 
Бору.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.18)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду60

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1206/130-07 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ПЕТАР ЈОВАНЧИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Текстилна технологија и инжењерство 
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1-28/23-08 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВЛАДИЦА ЦВЕТКОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Петрологија на Универзитету у 
Београду – Рударско-геолошки факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду62

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
техничких наука, број 011-612-1-28/7-08 од 14. фебруара 2008. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВУЈО ДРНДАРЕВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Информационо-комуникационе 
технологије на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области техничких 
наука, број 011-612-1-28/25-08 од 14. фебруара 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. априла 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЗОРАН МИТРОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Механика на Универзитету у Београду 
– Машински факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду64

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
природно-математичких наука, број 011-612-1205/06/07 од 17. марта 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЗОРАН С. РАДОСАВЉЕВИЋ, у звање 
редовног професора за ужу научну област Примењена математика на 
Универзитету у Београду – Електротехнички факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
природно-математичких наука, број 011-612-1205/06/07 од 17. марта 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. 
априла 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЗОРАН В. РАДОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Физика кондензоване материје на 
Универзитету у Београду – Физички факултет.

(Београд, 15. 04. 2008. године; Број: 150-1/XIX-3.13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду66

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број 011-612-25/95-08 од 14. априла 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др СМИЉА МАРЈАНОВИЋ ДУШАНИЋ, 
у звање редовног професора за ужу научну област Општа историја 
средњег века и помоћне историјске науке на Универзитету у Београду 
– Филозофски факултет.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-3.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број 011-612-29/25-08 од 15. априла 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ДРАГИЦА ЈЕВТИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Грађевински материјали, технологија 
бетона и испитивање конструкција на Универзитету у Београду – 
Грађевински факултет.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-3.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду68

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
биотехничких наука, број 011-612-31/13-08 од 14. априла 2008. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЈОВАНКА ПОПОВ РАЉИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Наука о преради ратарских сировина 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-3.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број 011-612-25/94-08 од 14. априла 
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др СИНИША МИШИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Историја српског народа у средњем 
веку са историјском географијом и старословенским језиком на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-3.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157. 
тачка 3. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” 
бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Техничког факултета 
у Бору број 481/2 од 26. марта 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници од 13. маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Велизару Станковићу, редовном професору Техничког 
факултета у Бору продужује се радни однос за две школске године, 
односно до 30. септембра 2010. године.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници 
одржаној 20. марта 2008. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Велизару Станковићу, за две школске године, односно до 30. 
септембра 2010. године.

Сенат Универзитета је размотрило предлог Факултета и утврдио 
са су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број: 131/06 и 140/08), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. маја 2008. године, доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

Факултета безбедности

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута 
Факултета безбедности у Београду коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 23. 04. 2008. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Факултет безбедности у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 23. 04. 2008. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о измени и допуни 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број: 612-150-1/XX-1042/3-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду72

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), 
а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

Факултета организационих наука

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни 
Статута Факултета организационих наука у Београду коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 10. 09. 2007. године, као и на 
Одлуку о измени и допуни Статута Факултета организационих наука 
у Београду коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 31. 10. 
2007. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Факултет организационих наука у Београду доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, 
коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 10. 09. 2007. године, 
као и Одлуку о измени и допуни Статута Факултета организационих 
наука у Београду коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 
31. 10. 2007. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 
1 тачка 44. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је одлуке Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености одлука са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
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прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број: 612-150-1/XX-729/4-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду74

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), 
а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Факултета ветеринарске медицине

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета ветеринарске медицине у Београду коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 14. 04. 2008. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине у Београду доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 14. 
04. 2008. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 
тачка 44. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број: 612-150-1/XX-1057/3-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), 
а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Факултета за физичку хемију

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета за физичку хемију у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 28. 02. 2008. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 28. 02. 2008. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број. 612-150-1/XX-594/3-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду76

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), 
а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

Грађевинског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Грађевинског факултета у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 04. 04. 2008. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Грађевински факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 04. 04. 2008. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број. 612-150-1/XX-992/3-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05) и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), 
а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута 

Пољопривредног факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута 
Пољопривредног факултета у Београду коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 09. 04. 2008. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
“Гласнику Универзитета у Београду’’. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 09. 04. 2008. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
08. 05. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о измени и допуни 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 13. 05. 2008. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13. 05. 2008. године; Број. 612-150-1/XX-2315/8-08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду78

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа за мултидисциплинарне студије број 
06-612-727/1-8.1-08 од 11. априла 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. маја 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија – Историја 
и филозофија природних наука и технологије.

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 НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука – историја и 
филозофија природних наука и технологије.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Веће за мултидисциплинарне студије је, на седници одржаној 
2. априла 2008. године, усвојило предлог Програмског савета 
студија за усклађивање студијског програма мултидисциплинарних 
академских докторских студија – „Историја и филозофија природних 
наука и технологије“ са организацијом рада и достигнућима науке и 
предложило Сенату Универзитета у Београду доношење наведеног 
студијског програма.

Сенат је на седници одржаној 13. маја 2008. године, једногласно, 
усвојио предлог Већа за мултидисциплинарне студије, те је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-9.1)

 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) и члана 2. став 3. 
Одлуке о образовању програмских савета за мултидисциплинарне/
интердисциплинарне програме које организује Универзитет у 
Београду, од 12. септембра 2001. године, а на предлог Већа за 
мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ 

ДОКТОРСКЕ СТУДИјЕ: 

ОБЛАСТ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНжЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Проф. др Дејан Поповић, Електротехнички факултет, Београд, 
председник
2. Проф. др Горан Бачић, Факултет за физичку хемију, Београд
3. Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет, 
Београд
4. Проф. др Владимир Бумбаширевић, Медицински факултет, Београд
5. Проф. др Богдан Ђуричић , Медицински факултет, Београд
6. Проф. др Милош Којић, Машински факултет, Крагујевац
7. Проф. др Владимир Костић , Медицински факултет, Београд
8. Проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет, Београд
9. Проф. др Бранимир Рељин, Електротехнички факултет, Београд
10. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет, Београд
11. Проф. др Љубиша Тописировић, Биолошки факултет, Београд

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-9.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду80

На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06) и члана 2. став 3. 
Одлуке о образовању програмских савета за мултидисциплинарне/
интердисциплинарне програме које организује Универзитет у 
Београду, од 12. септембра 2001. године, а на предлог Већа за 
мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ 

ДОКТОРСКЕ СТУДИјЕ: 

ОБЛАСТ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. Проф. др Снежана Бојовић, Хемијски факултет, председник
2. Проф. др Слободан Покрајац, Машински факултет
3. Проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, Факултет политичких 
наука
4. Проф. др Иван Аничин, Физички факултет
5. Проф. др Срђан Станковић, Електротехнички факултет
6. Проф. др Душко Витас, Математички факултет
7. доц. др Драган Булатовић, Филозофски факултет
8. Др Предраг Марковић, Институт за савремену историју

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-9.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
„Утицај допаната на структуру и својства баријум титатнатне керамике 
и филмова добијених из органометалних комплекса“, кандидата мр 
МИРЈАНЕ ВИЈАТОВИЋ, дипломираног инжењера технологије 
(докторске студије – Наука о материјалима).

2. За менторе се именују:
1. проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет (хемија 

органометалних комплекса) 
2. проф. др Ђорђе Јанаћковић, Технолошко-металуршки факултет 

(неорганска хемијска технологија)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-9.3.

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 33. став 1. Правилника 
о раду Одбора за професионалну етику („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 137/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 13. маја 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА

За чланове Етичког одбора бирају се:

1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, декан Фармацеутског факултета
2. проф. др ИВАНКА ПОПОВИЋ, декан Технолошко-металуршког 
факултета
3. проф. др МИРКО ВАСИЉЕВИЋ, декан Правног факултета
4. проф. др ЉУБИША ЗЕКОВИЋ, декан Физичког факултета
5. др МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ, директор Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 11. став 1. Правилника 
о упису студената на студије првог степена Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 13. маја 2008. године, донео је

О Д Л У К У

o ИМЕНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИјЕ ЗА УПИС 

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:

1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. доц. др ЉУБИША ИГЊАТОВИЋ, продекан Факултета за физичку 
хемију
3. проф. др БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ ГАВРИЛОВИЋ, продекан 
Економског факултета
4. проф. др МИЛАН МЕДАРЕВИЋ, продекан Шумарског факултета
5. проф. др ГРГА ЂУРИЦА, продекан Стоматолошког факултета
6. АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ, Студентски парламент
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, Стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, врши контролу њиховог рада, даје ближа упутства за 
спровођење поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са 
уписом. 

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај 
о упису на Универзитет.

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду84

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), Одлуке Владе Републике Србије о броју 
студената за упис у прву годину студијских програма основних 
академских студија који се финансирају из буџета за универзитете и 
факултете чији је оснивач Република за школску 2008/2009. годину 
(„Службени гласник РС, број 52/08) и члана 41. тачка 31. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. маја 
2008. године донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у 
прву годину студија првог степена за школску 2008/2009. годину, на 
студијске програме чији су носиоци факултети у саставу Универзитета 
у Београду.

2. РАСПИСУЈУ СЕ обједињени конкурси за упис студената на 
прву годину студија другог и трећег степена за школску 2008/2009. 
годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у саставу 
Универзитета у Београду.

3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса:
– 25, 26. и 27 јун – пријављивање кандидата;
– 30. јун, 1. и 2. јул – пријемни испити према распореду 

факултета;
– упис студената мора бити завршен до 15. јула;
– пријем докумената за кандидате који конкуришу на други и 

трећи степен студија почеће од 15. септембра, након истека другог 
уписног рока за основне студије. 

(Београд, 14. 05. 2008. године; Број: 150-1/XX-5.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правно-
економских наука, број 02-612-26/44-08 од 13. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др БРАНИМИР СТОЈКОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Комуникологија и информатика на 
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду86

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/112-2 од 29. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ДРАГАН ДЕЛИЋ, у звање редовног професора 
за ужу научну област Инфективне болести на Универзитету у Београду 
– Медицински факултет.

(Београд, 9. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/71-2 од 8. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЈЕЛКА СТЕВАНОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Физиологија на Универзитету у 
Београду – Факултет ветеринарске медицине.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду88

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
техничких наука, број 011-612-28/73-08 од 16. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др МИЛОШ ГЛАВОЊИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Производно машинство на 
Универзитету у Београду – Машински факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/74-2 од 8. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др СНЕжАНА ЂУРИЦА, у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/113-2 од 29. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др СТЕВО ПЉЕША, у звање редовног 
професора за ужу научну област Интерна медицина (нефрологија) на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/65-2 од 8. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др СВЕТЛАНА ИГЊАТОВИЋ, у звање 
редовног професора за ужу научну област Медицинска биохемија на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет.

(Београд, 9. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду92

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/108-2 од 29. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВАСО АНТУНОВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом 
(неурохирургија) на Универзитету у Београду – Медицински 
факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/111-2 од 29. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВЕСНА БЈЕГОВИЋ МИКАНОВИЋ, у звање 
редовног професора за ужу научну област Социјална медицина на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду94

На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области правно-
економских наука, број 02-612-26/53-08 од 13. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВЕСНА КНЕжЕВИЋ ПРЕДИЋ, у звање 
редовног професора за ужу научну област Међународно-правна област 
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 65. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 41. став 1. тачка 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 131/06), а по прибављеном мишљењу Већа научних области 
медицинских наука, број 02-24/87-4 од 29. маја 2008. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ЗОРАН ВУЛИЋЕВИЋ, у звање редовног 
професора за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија 
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет.

(Београд, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4.9)

 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), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), 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 Физичког факултета, од 29. маја 2008. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 2008. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др Часлав Брукнер, Физички факултет 
Универзитета у Бечу у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Физички факултет је доставио образложени предлог да се проф. 
др Часлав Брукнер, Физички факултет Универзитета у Бечу изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Часлав Брукнер 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, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-5)

 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), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), 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 Машинског факултета, 642/3 од 28. маја 2008. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 
2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ prof. dr Hans-Joachim Bungartz, Технички универзитет у 
Минхену у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Машински факултет је доставио образложени предлог да се prof. 
dr Hans-Joachim Bungartz, Технички универзитет у Минхену, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констато-
вао да prof. dr Hans-Joachim Bungartz 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, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), 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 Машинског факултета, 642/3 од 28. маја 2008. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 
2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ prof. dr Harald Meerkamm, Friedrich-Alexander-Univesi-
tat Erlangen, Nurnberg у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Машински факултет је доставио образложени предлог да се prof. 
dr Harald Meerkamm, Friedrich-Alexander-Univesitat Erlangen, Nurnberg 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да prof. dr Harald Meerkamm 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, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), 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 Машинског факултета, 642/3 од 28. маја 2008. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. јуна 
2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ prof. dr Kornel F. Ehmann, Northwestern University, Evan-
ston, USA у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е :

Машински факултет је доставио образложени предлог да се prof. 
dr Kornel F. Ehmann, Northwestern University, Evanston, USA изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да prof. dr Kornel F. Ehmann 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, 09. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 4. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
„Парадокси у физици“, кандидата мр ДРАГОЉУБА ЦУЦИЋА, дипл. 
физичара.

2. За менторе се именују:
1. проф. др Иван Аничин, Физички факултет (нуклеарна физика, 

мерење тамне материје)
2. проф. др Мирко Дејић, Учитељски факултет (математика, 

елементарни математички појмови)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
10. септембра 2012. године.

(Београд, 19. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-10)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.2.1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских 
студија: 

– Теоријска и експериментална физика, 
– Примењена и компјутерска физика и
– Метеорологија;

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се AКАДЕМСКИ НАЗИВ:

– дипломирани физичар - Теоријска и експериментална физика 
–мастер;

– дипломирани физичар – Примењена и компјутерска физика 
– мастер; 

– дипломирани метеоролог – мастер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 27. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
дипломских академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 21. маја 2008. 
године.
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Веће групације природно-математичких наука je на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.2.2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских академских 
студија: 

– Физика и 
– Метеорологија;

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ:

– доктор наука – физичке науке
– доктор наука – метеоролошке науке.

О Б Р А З Л О ж ЕЊ Е:

Физички факултет је дана 27. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
докторских академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 21. маја 2008. 
године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.5)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских студија: 
– Теоријска и експериментална физика, 
– Примењена и компјутерска физика и
– Метеорологија;

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: 

– физичар – Теоријска и експериментална физика
– физичар – Примењена и компјутерска физика и 
– метеоролог.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 27. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
основних академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 21. маја 2008. 
године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.8)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.2.1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких академских 
студија: 

– Физика медицинске радиолошке дијагностике и терапије.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ  

– специјалиста физике медицинске радиолошке дијагностике и 
терапије.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 27. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
специјалистичких академских студија из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 21. 
маја 2008. године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година XLVI, број 142, 16. јун 2008. 109

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наукa броj 150/14-12/4 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских 
студија: 

– грађевинарства 
– геодезије. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ: 

– инжењер грађевинарства и 
– инжењер геодезије.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Грађевински факултет је дана 2. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
основних академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 22. маја 2008. 
године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.13)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 06-612-27/9.3.2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских 
студија:

– Биологија (модули – биолог истраживач и професор 
биологије);

– Молекуларна биологија и физиологија и 
– Екологија (модули Екологија и Заштита животне средине);

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ:

– Дипломирани биолог – МАСТЕР
– Дипломирани биолог – Молекуларни биолог и физиолог 

– МАСТЕР
– Дипломирани еколог – МАСТЕР

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
дипломских академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16.маја 2008. 
године.
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Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. мaja 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.1)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.3.4 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија: 
– студијски програм Биологија (модули: АЛГОЛОГИЈА; 

АНИМАЛНА И ХУМАНА ФИЗИОЛОГИЈА; БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈА 
И ТКИВА; БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА жИВОТИЊА; ГЕНЕТИКА; 
ЕВОЛУЦИОНА БИОЛОГИЈА; ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРИ-
МЕЊЕНА БОТАНИКА; ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МИКОЛОГИЈА; 
ИМУНОБИОЛОГИЈА; МИКРОБИОЛОГИЈА; МОРФОЛОГИЈА, 
СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА жИВОТИЊА; НЕУРОНАУКЕ и 
ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА БИЉАКА);

– студијски програм Екологија (модули: ЕКОЛОГИЈА БИ-
ЉАКА И ФИТОГЕОГРАФИЈА; ЕКОЛОГИЈА жИВОТИЊА И БИО- 
ГЕОГРАФИЈА; ЗАШТИТА БИОДИВЕРЗИТЕТА и ХИДРОЕКО-
ЛОГИЈА )

– студијски програм Молекуларна биологија (модули: 
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ЕУКАРИОТА, и МОЛЕКУЛАРНА 
БИОЛОГИЈА ПРОКАРИОТА)

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове 
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ:

– ДОКТОР БИОЛОШКИХ НАУКА
– ДОКТОР ЕКОЛОШКИХ НАУКА
– ДОКТОР БИОЛОШКИХ НАУКА – МОЛЕКУЛАРНА БИО- 

ЛОГИЈА
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О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
докторских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 16. маја 2008. године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.2)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.3.3 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких академских 
студија: 

– БИОЛОГИЈА МИРКООРГАНИЗАМА, 
– ГЕНЕТИКА И
– ИМУНОБИОЛОГИЈА СА МИКРОБИОЛОГИЈОМ

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове 
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ:

– Специјалиста биологије микроорганизама
– Специјалиста генетике
– Специјалиста имунобиологије са микробиологијом

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
специјалистичких академских студија из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. 
маја 2008. године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.4)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 612-27/9.3.1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија: 
– Биологија.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – БИОЛОГ .

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма 
основних академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. маја 2008. 
године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 29. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.3)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-12/6 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких 
академских студија: 

– Организационе науке
– Менаџмент

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ: 

– дипломирани инжењер организационих наука – специјалиста 
– дипломирани менаџер – специјалиста.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Факултет организационих наука је дана 2. јуна 2008. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 28. маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наукa броj 150/14-12/4-1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма дипломских 
академских студија:

– Грађевинарства и
– Геодезије. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ: 

– дипломирани инжењер грађевинарства – мастер и 
– дипломирани инжењер геодезије – мастер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Грађевински факултет је дана 2. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма дипломских академских студија из става 1. ове 
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 22. маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.14)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наукa броj 150/14-12/4-2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма докторских 
студија:

– Грађевинарства и 
– Геодезије и геоинформатике. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ: 

– доктор наука – грађевинарство и 
– доктор наука – геодезија.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Грађевински факултет је дана 2. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма докторских из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 22. маја 2008. 
године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.12)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука- број 
150/15-7/2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија „Здравствена политика и менаџмент“. 

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 СТРУЧНИ НАЗИВ дипломирани здравствени менаџер 
– мастер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Медицински факултет је дана 11. априла 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
дипломских академских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 25. марта 2008. 
године.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 
28. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење студијских програма, што је Сенат већином гласова 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.9)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука- број 
150/15-7/2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних 
студија – Област медицине. 

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 стичу се, у зависности од модула, СТРУЧНИ НАЗИВИ: 
струковна медицинска сестра специјалиста; струковни медицински 
лабораторијски технолог специјалиста; струковни санитарно 
еколошки инжењер специјалиста; струковни радиолошки технолог 
специјалиста; струковни физиотерапеут специјалиста; струковни 
анестетичар специјалиста .

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Медицински факултет је дана 11. априла 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма 
специјалистичких струковних студија из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 25. 
марта 2008. године.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 
28. маја 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило 
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Сенату доношење студијских програма, што је Сенат већином гласова 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година XLVI, број 142, 16. јун 2008. 127

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наукa броj 150/14-12/2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија – Шумарство. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ доктор биотехничких наука.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Шумарски факултет је дана 12. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма докторских студија из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 17. 
јануара 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.15)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
науka броj 150/14-12/3-2 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма дипломских 
академских студија: 

– Рударско инжењерство, 
– Металуршко инжењерство, 
– Технолошко инжењерство и 
– Инжењерски менаџмент

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ: 

– дипломирани инжењер рударства – мастер, 
– дипломирани инжењер металургије – мастер, 
– дипломирани инжењер технологије – мастер и 
– дипломирани индустријски менаџер – мастер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Технички факултет у Бору је дана 28. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма дипломских академских студија из става 1. ове 
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 27. маја 2008. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.17)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду130

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
науka броj 150/14-12/3-3 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма докторских 
студија: 

– Металуршко инжењерство, 
– Технолошко инжењерство и 
– Инжењерски менаџмент

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ: 

– доктор наука – металуршко инжењерство, 
– доктор наука – технолошко инжењерство, 
– доктор наука – инжењерски менаџмент.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Технички факултет у Бору је дана 28. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма докторских студија из става 1. ове одлуке, које 
је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 27. 
маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.16)

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
науka броj 150/14-12/3-1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних 
академских студија: 

– Рударско инжењерство, 
– Металуршко инжењерство, 
– Технолошко инжењерство и 
– Инжењерски менаџмент . 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ: 

– инжењер рударства, 
– инжењер металургије,
– инжењер технологије и
– индустријски менаџер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Технички факултет у Бору је дана 28. маја 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма основних академских студија из става 1. ове 
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 27. маја 2008. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.18)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник универзитета у београду134

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
науka броj 150/14-12/5-1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских 
студија: Хемијско инжењерство, Инжењерство материјала, 
Инжењерство заштите животне средине, Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија, Металуршко инжењерство и Текстилна технологија. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ: дипломирани инжењер 
технологије – мастер; дипломирани инжењер металургије – мастер и 
дипломирани инжењер заштите животне средине – мастер.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:

Технолошко-металуршки факултет је дана 2. јуна 2008. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 29. маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.19)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
науka броj 150/14-12/5-3 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија: Хемијско 
инжењерство, Инжењерство материјала, Инжењерство заштите 
животне средине, Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 
Металуршко инжењерство, Текстилна технологија и Хемија. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ: доктор наука – технолошко 
инжењерство и доктор наука – инжењерство заштите животне средине.

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 2. јуна 2008. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 29. маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.20

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наукa броj 150/14-12/5-1 од 29. маја 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 04. јуна 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских студија: 
Хемијско инжењерство, Инжењерство материјала, Инжењерство 
заштите животне средине, Биохемијско инжењерство и биотехнологија, 
Металуршко инжењерство и Текстилна технологија. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ: инжењер технологије, инжењер 
металургије и инжењер заштите животне средине. 

О Б Р А З Л О ж Е Њ Е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 2. јуна 2008. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 29. маја 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 3. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXI-9.21)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.


