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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06) а на предлог Наставно-научног
већа Факултета спорта и физичког васпитања, број 02-2760/1 од 03.
октобра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године донео је
ОДЛУКУ
о допуни одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2008/2009. годину
Одлука о броју студената који се уписује на студијске програме
који се организују на Универзитету, односно на високошколским
јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину од 20.
фебруара 2008. године и Одлука о измени одлуке о броју студената од 18.
јуна 2008. године, допуњује се у делу који се односи на број студената
који уписују прву годину докторских академских студија тако што се
утврђује квота од укупно 11 самофинансирајућих студената (додатна 2
студента), за студијски програм докторских студија – Експерименталне
методе хумане локомоције.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду

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, број 612-727/2-8.4-08 од 30. септембра
2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.
октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
ОБЛАСТ: ПРЕВЕНТИВНА КОНЗЕРВАЦИЈА
1. Проф. др Ненад Тасић, Филозофски факултет
2. Проф. др Марија Тодоровић, Пољопривредни факултет
3. Проф. др Милена Драгићевић Шешић, Факултет драмских
уметности
4. Проф. др Живко Микић, Филозофски факултет
5. Доц. др Љиљана Дамјановић, Факултет за физичку хемију
6. Проф. др Клод Ларок, Универзитет Париз I
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 51., а у вези са чланом 76. тачка 2. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број 612727/2-8.3-08 од 30. септембра 2008. године, Сенат Универзитета у
Београду на седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – „ПРЕВЕНТИВНА
КОНЗЕРВАЦИЈА”, ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ
У прву годину мултидисциплинарних дипломских академских
студија – „Превентивна конзервација” уписаће се 15 студената у
статусу студената који сами плаћају школарину.
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.2.2 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија: – Општа физика.
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 АКАДЕМСКИ НАЗИВ: – дипломирани физичар –
дипломирани професор физике.
О б р а з л о ж е њ е:
Физички факултет је дана 03. октобра 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 01. октобра
2008. године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.1)
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 612-27/12.2.1 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија:
– Општа физика.
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 – професор физике.
О б р а з л о ж е њ е:
Физички факултет је дана 03. октобра 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 01.10.2008.
године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.4.1 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских
студија:
– Математика
– Информатика и
– Астрономија и астрофизика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ:
– математичар
– информатичар
– астроном
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 07. октобра 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 19.09.2008.
године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.4.2 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских
студија:
– Математика
– Информатика и
– Астрономија и астрофизика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ:
– дипломирани математичар – мастер
– дипломирани информатичар – мастер
– дипломирани астроном – мастер
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 07. октобра 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 19. септембра
2008. године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

12

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.4.3 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дoкторских студија:
– Математика
– Информатика и
– Астрономија и астрофизика
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ:
– доктор математичких наука
– доктор рачунарских наука
– доктор астрономских наука
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 07. октобра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма
докторских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 19.09.2008. године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

14

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.3.1 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских и дипломских академских студија:
– Географија,
– Туризмологија,
– Просторно планирање,
– Демографија и
– Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се СТРУЧНИ / АКАДЕМСКИ НАЗИВИ:
– географ / дипломирани географ
– туризмолог / дипломирани туризмолог
– просторни планер / дипломирани просторни планер
– демограф / дипломирани демограф
– географ за област животне средине / дипломирани географ за
област животне средине
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 29. септембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма основних и дипломских академских студија из
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става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 16.07.2008. године.
Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 612-27/12.3.2 од 09. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија:
– Географија,
– Туризмологија,
– Просторно планирање,
– Демографија и
– Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ:
– доктор географије
– доктор туризмологије
– доктор просторног планирања
– доктор демографије
– доктор географије за област животне средине.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 29. септембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма
докторских студија из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 16.09.2008. године.
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Веће групације природно-математичких наука je на седници
одржаној 09. октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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
150/15-8/3 од 13. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних основних
академских и дипломских академских студија ветеринарске
медицине
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: доктор ветеринарске медицине.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет ветеринарске медицине је дана 25. септембра 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 25. јуна 2008. године.
Веће групације медицинских наука je на седници одржаној 13.
октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.8)
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 медицинских наука број
150/15-8/4 од 13. октобра 2008. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија из ветеринарске медицине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: доктор ветеринарске медицине
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет ветеринарске медицине је дана 25. септембра 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 25. јуна 2008. године.
Веће групације медицинских наука je на седници одржаној 13.
октобра 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-11.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. 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 Већa за мултидисциплинарне студије број
612-727/2-8.1-08 од 30. септембра 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22.октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија: – Превентивна конзервација
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ –дипломирани конзерватор
– мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Иницијативу за доношење студијског програма дипломских
академских студија – Превентивна конзервација покренуо је Народни
музеј у Београду (допис бр. 612-1327/1-08 од 11. јуна 2008. године).
Студијски програм би се, на основу уговора, реализовао у сарадњи
са Универзитетом Париз I – Пантеон, Сорбона и уз подршку Владе
Републике Француске.
Веће за мултидисциплинарне студије је на седници одржаној
30. септембра 2008. године размотрило предлог студијског програма
и предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05), 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 Рударско-геолошког факултета , број 8/79 од 19.
септембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВЛАДИСЛАВ КЕЦОЈЕВИЋ, The Pennsylvania State University у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
Образложење:
Рударско-геолошки факултет је доставио образложени предлог
да се др Владислав Кецојевић, редовни професор The Pennsylvania
State University, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету
у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао
да проф. др Владислав Кецојевић 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, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог
Већа за мултидисциплинарне студије број 612-727/2-694/2-08 од 30.
септембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Варијабилност токсигених врста рода Fusarium и фузариотоксина у
различитим агроеколошким условима узгајања кукуруза и пшенице”,
кандидата СОЊЕ ТАНЧИЋ, дипл. биолога заштите животне средине
(докторске студије „Управљање животном средином”).
2. За менторе се именују:
1.) др Славица Станковић, виши научни сарадник, Институт за
кукуруз „Земун Поље”, Београд-Земун (фитопатологија, квалитативна
и квантитативна анализа микотоксина).
2.) проф. др Јелена Вукојевић, Биолошки факултет (морфологија
гљива).
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.5.1)
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 број 612-727/2-534/2-08 од 30.
септембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Специфичности фармакотерапије хроничног бола код ванболнички
лечених старих – медицински и немедицински аспекти” кандидата мр
ЛЕПЕ ЈОВАНОВИЋ, доктора медицине.
2. За менторе се именују:
1.) проф. др Милица Простран, Медицински факултет, Институт
за клиничку фармакологију и токсикологију (фармакологија).
2.) проф. др Биљана Радивојевић, Економски факултет
(демографија).
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.5.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 ), а на предлог
Већа за мултидисциплинарне студије, број 612-727/2-175/2-08 од 30.
септембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Испитивање ефикасности демонстративне наставне методе у
описмењавању ученика са церебралном парализом” кандидата мр
ЗОРАНА АНДРЕЈИЋА, дипломирани дефектолог.
2. За менторе се именују:
1.) проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, Институт за педагошка истраживања
(педагогија).
2.) проф. др Вук Милатовић, Учитељски факултет (методика
наставе српског језика и књижевности).
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.5.3)
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, број 612-727/2-370/02-08 од 30.
септембра 2008 . године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Детекција елоквентних говорних можданих зона функционом
магнетном резонанцом” кандидата мр ОЛИВЕРЕ ШВЕЉО,
дипломирани инжењер електротехнике.
2. За менторе се именују:
1.) проф. др Бранимир Рељин, Електротехнички факултет,
(дигитална обрада слике).
2.) др Милка Ћулић, научни саветник, Институт за биолошка
истраживања „Синиша Станковић” (неуронауке).
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012.године.
(Београд, 24. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-12.5.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Машинског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 22. oктобра 2008.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Милосаву Огњановићу, наставнику
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском
факултету у Краљеву Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Милосав Огњановић ће изводити наставу из Машинских
елемената 1 и Машинских елемената 2 у школској 2008/2009. години.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 03. oктобра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику – др Милосаву
Огњановићу одобри рад на Машинском факултету у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 24. септембра 2008.године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 999/2 од
01. октобра 2008. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, размотрио предлог
Машинског факултета и једногласно одлучио да др Милосаву
Огњановићу одобри рад на Машинском факултету у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-8.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана
3. став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и
сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог
Факултета безбедности, Сенат Универзитета на седници одржаној 22.
oктобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Владимиру Јаковљевићу, наставнику
Универзитета у Београду – Факултета безбедности, на Високој
техничкој школи струковних студија у Новом Саду.
(2) Др Владимир Јаковљевић ће изводити наставу из Доктрина
и система цивилне заштите (зимски семестар) и Мера заштите и
спасавања (летњи семестар) у школској 2008/2009. години.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет безбедности је дана 25. септембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику – др Владимиру
Јаковљевићу одобри рад на Високој техничкој школи струковних
студија у Новом Саду.
Наставно-научно веће Факултета безбедности је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 19. септембра 2008.године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, размотрио предлог
Факултета безбедности и једногласно одлучио да др Владимиру
Јаковљевићу одобри рад на Високој техничкој школи струковних
студија у Новом Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-8.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Факултета спорта
и физичког васпитања, Сенат Универзитета на седници одржаној 22.
oктобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
Др Божи Бокан, наставнику Универзитета у Београду – Факултета
спорта и физичког васпитања, не одобрава се рад на Факултету спорта
и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 03. јула 2008.
године поднео Универзитету у Београду предлог да се наставнику – др
Божи Бокан одобри рад на Факултету спорта и физичког васпитања
Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања
је одобрило наведено ангажовање на седници одржаној 26. јуна 2008.
године, на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број
1613-4 од 30. јуна 2008. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, размотрио предлог
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Факултета безбедности и једногласно одлучио да др Божи Бокан не
одобри рад на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета
у Новом Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-8.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

32

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Математичког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 22. oктобра 2008.
године, донео је
ОДЛУКУ
Др Бошку Јовановићу, наставнику Универзитета у Београду
– Математичког факултета, не одобрава се рад на Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 04. априла 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Математичког
факултета – др Бошку Јовановићу одобри рад на Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 21. марта 2008.године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 154/2 од 26.
марта 2008. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, размотрио предлог
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Математичког факултета и једногласно одлучио да не одобри др Бошку
Јовановићу рад на Природно-математичком факултету Универзитета у
Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 3.
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), а на предлог Математичког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 22. oктобра 2008.
године, донео је
ОДЛУКУ
Др Ђорђу Дугошији, наставнику Универзитета у Београду
– Математичког факултета, не одобрава се рад на Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 04. априла 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Математичког
факултета – др Ђорђу Дугошији одобри рад на Природно-математичком
факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 21. марта 2008.године, на
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 154/3-1 од
26. марта 2008. године.
Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа
за Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07).
Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника
Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник
Универзитета у Београду”, број 132/06), члан 3. став 4. прописано је
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, размотрио предлог
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Математичког факултета и једногласно одлучио да не одобри др Ђорђу
Дугошији рад на Природно-математичком факултету Универзитета у
Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Александра Проданова на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, број 06-613-1620/3 од 25.09.2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Aлександра Проданова и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, број 06-613-1620/3 од 25.09.2008. године, којом се одбија
признавање дипломе Универзитета „Св. Кирил и Методиј”, Скопље,
Македонија.
Образложење
Александар Проданов поднео је жалбу Сенату Универзитета
у Београду број 06-613-1620/2-08 од 15.10.2008. године на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, број 06-613-1620/3 од 25.09.2008. године, са којом је тражио
да му се призна диплома Универзитета „Св. Кирил и Методиј”, Скопље,
Македонија.
Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Физичком факултету обратио се
Александар Проданов рођен 03.01.1979. године у Ђевђелији, Република
Македонија, захтевом за признавање дипломе „Св. Кирил и Методиј”,
Скопље, Македонија, на коме је именовани стекао звање дипломирани
метеоролог.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета и
предложили Комисији Универзитета да одбије захтев за признавање
предметне дипломе.
Комисија Универзитета за признавање страних високошколских
исправа у складу са Правилником о признавању страних високошкол-
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ских исправа (Гласник Универзитета у Београду, број 129/06), донела
је, на образложени предлог одлуке факултета, одлуку о одбијању
признавања предметне дипломе. Овако је одлучено из разлога што је,
на основу увида у поднету документацију, закључено да се наставни
планови и програми Природно-математичког факултета Универзитета
у Скопљу и Физичког факултета Универзитета у Београду знатно
разликују.
Сенат Универзитета у Београду на седници од 22.10.2008. године,
размотрио је жалбу Александра Проданова и констатовао да нема
елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање
страних високошколских исправа, те прихватио образложење које је
дао Физички факултет и Комисија Универзитета.
Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број 612-150-1/XXV-13)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Пољопривредног факултета, број 370/8-3/3 од 03. јула
2008. године и мишљења Већа научних области природних наука,
број: 02-612-30/12-I/1 од 18. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГИЦА ЗОРИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Биохемија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 29. јануара 2008. године,
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Биохемија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. маја 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 03. јула 2008. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драгица Зорић изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 08. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. јула 2008.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 17. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др Драгица
Зорић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета, број 357/4 од 08. јула 2008.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број: 02612-30/12-I/2 од 18. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДУШАН СЛАДИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу
научну област Органска хемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 25. марта 2008. године, у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Органска хемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности преко библиотеке
Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 08. јула 2008. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Душан Сладић изабере у
звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 10. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. јула 2008.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 17. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др Душан
Сладић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да кандидат
испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог Изборног већа
Географског факултета, број: 1057 од 14. јула 2008. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 03612-29/79-08 од 30. септембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др КСЕНИЈА ПЕТОВАР у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу
научну област Просторно планирање.
Образложење
Географски факултет је дана 12. фебруара 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање наставник (сва звања), за
ужу научну област Просторно планирање, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. априла 2008. године
преко огласане табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 10. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ксенија Петовар изабере у
звање редовног професора.
Географски факултет је дана 19. септембра 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26. септембра
2008. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 30. септембра 2008. године дало је мишљење
да се проф. др Ксенија Петовар може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра
2008. године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Aрхитектонског факултета, број: 01-1758/2-1.1 од 08.
септембра 2008. године и мишљења Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број: 03-612-29/72-08 од 30. септембра 2008.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. октобра 2008.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАЈКО КОРИЦА у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Aрхитектонски факултет, за ужу научну
област Урбанизам и просторно планирање.
Образложење
Aрхитектонски факултет је дана 15. априла 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Урбанизам и просторно планирање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. августа 2008. године
преко огласа-обавештења у листу „Политика” и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Aрхитектонског факултета,
на седници одржаној дана 04. септембра 2008. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Рајко Корица изабере
у звање редовног професора.
Aрхитектонски факултет је дана 19. септембра 2008. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26. септембра
2008. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 30. септембра 2008. године дало је мишљење да
се проф. др Рајко Корица може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Aрхитектонског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Aрхитектонског факултета, број: 01-1758/2-1.1 од 08.
септембра 2008. године и мишљења Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број: 03-612-29/71-08 од 30. септембра 2008.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. октобра 2008.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН ЛАЗОВИЋ у звање редовног професора на Универзитету у Београду – Aрхитектонски факултет, за ужу
научну област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура.
Образложење
Aрхитектонски факултет је дана 06. јула 2008. године у листу
„Политика” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. августа 2008. године
преко огласа-обавештења у листу „Политика” и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Aрхитектонског факултета,
на седници одржаној дана 08. септембра 2008. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Лазовић изабере у
звање редовног професора.
Aрхитектонски факултет је дана 19. септембра 2008. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26. септембра
2008. године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 30. септембра 2008. године дало је мишљење
да се проф. др Зоран Лазовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Aрхитектонског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Физичког факултета, од 14. маја 2008. године и
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, број:
02-612-27/10-08 од 06. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВ ДРАМИЋАНИН у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Физички факултет,
за ужу научну област Примењена физика.
Образложење
Физички факултет је дана 24. априла 2007. године објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Примењена физика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. марта 2008. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, на
седници одржаној дана 14. маја 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Драмићанин изабере
у звање редовног професора.
Физички факултет је дана 30. јуна 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04. јула 2008.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 06. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др
Мирослав Драмићанин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да кандидат
испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 370/8-3/4 од 03. јула
2008. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука,
број: 01-612-31/63-08 од 15. октобра 2008. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИХАИЛО НИКОЛИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Посебно воћарство.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 18. марта 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Посебно воћарство, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. маја 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 03. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Михаило Николић изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 08. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. јула 2008.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 14. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Михаило
Николић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 370/8-3/2 од 03. јула
2008. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука,
број: 01-612-31/60-08 од 15. октобра 2008. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН ЈОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Наука о врењу.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26. фебруара 2008. године
у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Наука о врењу, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. маја 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 03. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Јовић изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 08. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10. јула 2008.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 14. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Слободан
Јовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра 2008.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

54

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Шумарског факултета, број: 01-5158/1 од 05. јуна 2008.
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број:
01-612-31/45-08 од 15. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗДРАВКО ПОПОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу
научну област Примарна прерада дрвета.
Образложење
Шумарски факултет је дана 18. децембра 2008. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање наставника (сва
звања), за ужу научну област Примарна прерада дрвета, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.фебруара 2008.
године преко огласне табле, библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 05. јуна 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Здравко Поповић изабере у
звање редовног професора.
Шумарски факултет је дана 16. јуна 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.

55

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. јуна 2008.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 14. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Здравко
Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22. октобра
2008. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXV-4.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1.
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Стоматолошког факултета, број:1805/1 од 25. 08. 2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/181-2 од 10. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БРАНИСЛАВ ГЛИШИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за
ужу научну област Ортопедија вилица.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 25. марта 2008. године у
„Службеном гласнику РС” број 30/08 објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Ортопедија вилица, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. маја 2008. године
преко огласне табле у наставно-научним организационим јединицама
Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета,
на седници одржаној дана 10. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Глишић изабере у
звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 05. септембра 2008. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др
Бранислав Глишић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
број: 21/03 од 14.04.2008.године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 02-24/155-5 од 10. октобра 2008. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 29. октобра 2008. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЛАСЛО ШВИРТЛИХ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област клиничкосоматопедских дисциплина.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 24.
априла 2007. године у листу „Послови” објавио конкурс за избор у
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област
клиничко-соматопедских дисциплина, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. фебруара 2008.
године преко библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 18. марта 2008.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Ласло Швиртлих изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 24.
маја 2008. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у
звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Ласло
Швиртлих може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњаве услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 422/2 од 03. 07. 2008.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/180-2 од 10. 10. 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЉИЉАНА ШЋЕПАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Медицинска физиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 05. фебруара 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Медицинска физиологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2008. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 02. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Шћепановић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 16. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Љиљана
Шћепановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 399/2 од 03. 07. 2008.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/177-2 од 10. 10. 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МЛАДЕНКО ВАСИЉЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Гинекологија и акушерство.
Образложење
Медицински факултет је дана 05. фебруара 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Гинекологија и акушерство, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2008. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 02. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Младенко Васиљевић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 16. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Младенко
Васиљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума
за стицање звања наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08) , а на предлог Изборног
већа Стоматолошког факултета, број: 1943/1 од 19. 09. 2008.године, и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-24/198-2
од 10. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др САША ЧАКИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну
област Пародонтологија.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 20. јуна 2008. године у
„Службеном гласнику РС” број 61/08, објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Пародонтологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. јула 2008. године
преко огласне табле у наставно-научним организационим јединицама
Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета,
на седници одржаној дана 16. септембра 2008. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Саша Чакић изабере у звање
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 02. октобра 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. октобра 2008.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 09. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Саша
Чакић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 120. Статута Универзитета у Београду као и услове
прописане Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета
у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
број: 30/66 од 21. 05. 2008.године и допуне број 30/125 од 09. 09.
2008. године, и мишљења Већа научних области медицинских наука,
број: 02-24/135-5 од 10. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СТЕВАН ЈОВИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију, за ужу научну област Физикална медицина и
рехабилитација.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 24.
априла 2007. године у листу „Послови” објавио конкурс за избор у
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. фебруара 2008.
године преко библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 18. марта 2008.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Стеван Јовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 30.
маја 2008. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у
звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. јуна 2008.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 09. октобра 2008. године није дало позитивно мишљење да се
проф. др Стеван Јовић може изабрати у звање редовног професора, јер
је за позитивно мишљење гласало 11 чланова Већа, против је био 1, а
6 чланова Већа се уздржало од гласања.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст.
1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог Изборног већа
Филолошког факултета, број: 1371/2 од 17. 07. 2008.године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 05-61225/252/08 од 07. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЖЕЉКО ЂУРИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Италијанистика.
Образложење
Филолошки факултет је дана 18. децембра 2007. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Италијанистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. 02. 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 04. 07. 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Ђурић изабере у звање
редовног професора.
Филолошки факултет је дана 29. 08. 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 07. октобра 2008. године дало је мишљење да се
проф. др Жељко Ђурић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 435/2 од 03. 07. 2008.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/178-2 од 10. 10. 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН МИЛУТИНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном
хирургијом.
Образложење
Медицински факултет је дана 05. фебруара 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном
хирургијом, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2008. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 02. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Милутиновић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 16. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зоран
Милутиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), чл. 41.
ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 361/2 од 03. 07. 2008.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/179-2 од 10. 10. 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 29. октобра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЗОРАН ТОДОРОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет,
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 05. фебруара 2008. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. априла 2008. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 02. јула 2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Тодоровић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 16. јула 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11. септембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 10. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зоран
Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 29. октобра
2008. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 29. 10. 2008. године; Број: 150-1/XXVI-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41.
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 5. новембра 2008. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 04. 07. 2008. године.
Образложење
Биолошки факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 04. 07. 2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
29. 10. 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 05. 11. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 612-1518/3-08)
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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41.
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 5. новембра 2008. године, доноси
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Физичког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 27. 06. 2008. године.
Образложење
Физички факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 27. 06. 2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
29. 10. 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 05. 11. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 612-1636/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41.
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 5. новембра 2008. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута
Правног факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Правног
факултета у Београду коју је донео Савет Факултета на седници
одржаној 01. 07. 2008. године, под условом да се у чл. 1. ст. 2. Одлуке
рок усагласи са чл. 1. Закона о изменама и допунама Закона о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије”, број 97/08).
Образложење
Правни факултет у Београду доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 01. 07. 2008. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
29.10.2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета, под условом да се у чл. 1. ст. 2. Одлуке рок
усагласи са чл. 1. Закона о изменама и допунама Закона о високом
образовању („Службени гласник Републике Србије”, број 97/08).
Сенат Универзитета, на седници одржаној 05. 11. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 612-1544/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41.
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 5. новембра 2008. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Шумарског факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Шумарског факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 12. 06. 2008. године.
Образложење
Шумарски факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 12. 06. 2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
29. 10. 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 05. 11. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 612-1338/3-08)
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, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и чл. 41.
ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08 и 143/08), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 5. новембра 2008. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Техничког факултета у Бору
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Техничког факултета у Бору коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 11. 09. 2008. године, осим на чл. 22. ст. 3. ове
Одлуке.
Образложење
Технички факултет у Бору доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 11. 09. 2008. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
29. 10. 2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета, осим на чл. 22. ст.
3. ове Одлуке јер је чланом 3. Одлуке о изменама и допунама Статута
Техничког факултета у Бору извршена измена организацине структуре
Факултета (одсеци и катедре) која се разликује од структуре у чл. 12.
основног текста Статута Факултета. Чланом 22. ст 3. Одлуке о изменама
и допунама Статута предвиђено је да до завршетка студија из става 1.
овог члана остаје иста организацина структура Факултета као у члану
12. Статута од 05. 10. 2006. године. Ако би се дала сагласност на овакву
измену Статута то би значило да истовремено постоје две различите
организационе структуре Факултета, што је неприхватљиво.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 05. 11. 2008. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 612-1846/3-08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.
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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
наука број 612-25/14-2 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских
академских студија Европских интеграција.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става
1. ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – дипломирани
правник– мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 09. октобра 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 22. септембра
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.1)
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
наука број 612-25/14-3 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија Пословно право Европске уније.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – дипломирани правник
– мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 03. октобра 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. априла
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.
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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
наука број 612-25/14-4 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Правни аспекти осигурања имовине и лица.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става
1. ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ струковни правник
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 03. октобра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијских програма
специјалистичких струковних студија из става 1. ове одлуке, које је
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 22.
септембра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.3)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/14-5 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија Правног факултета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор наука – правне науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 03. новембра 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 22.
септембра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.
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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 друштвенохуманистичких наука број 612-25/14-7.1. од 04. новембра 2008.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра
2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских
студија:
– специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
– специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју,
– специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
– логопедија,
– специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима,
– превенција и третман поремећаја понашања.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се одговарајући СТРУЧНИ НАЗИВИ:
– специјални едукатор и рехабилитатор-сурдолог
– специјални едукатор и рехабилитатор-олигофренолог
– специјални едукатор и рехабилитатор-тифлолог
– логопед
– специјални педагог –соматопед
– специјални педагог за превенцију и третман поремећаја понашања.
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О б р а з л о ж ењ е:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 31.
октобра 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 28. октобра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.6.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.
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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 наука број
612-25/14-7.2. од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских
студија:
– специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа,
– специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у
менталном развоју,
– специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида,
– логопедија,
– специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима,
– превенција и третман поремећаја понашања.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се одговарајући СТРУЧНИ НАЗИВИ:
– дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор-сурдолог
– master
– дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор-олигофренолог
– master
– дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор-тифлолог
– master
– дипломирани логопед – master
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– дипломирани специјални педагог – соматопед – master
– дипломирани специјални педагог за превенцију и третман поремећаја
понашања – master.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 31.
октобра 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 28. октобра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.6.2)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/14-7.3. од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија Специјална
едукација и рехабилитација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор специјалне едукације и
рехабилитације.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
31. октобра 2008. године поднео Универзитету у Београду предлог
за доношење студијског програма докторских академских студија из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 28. октобра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.6.3)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/14-6.1. од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских
студија: филозофије, социологије, педагогије, андрагогије, историје,
историје уметности, археологије, етнологије – антропологије и
класичних наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВИ – филозоф, социолог, педагог,
андрагог, историчар, историчар уметности, археолог, етнолог –
антрополог и класични филолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 03. новембра 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 25. августа
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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 наука број
612-25/14-6.2. од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских
студија: филозофије, социологије, педагогије, андрагогије, историје,
историје уметности, археологије, етнологије – антропологије и
класичних наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ – дипломирани филозоф
– master, дипломирани социолог – master, дипломирани педагог – master, дипломирани андрагог – master, дипломирани историчар – master,
дипломирани историчар уметности – master, дипломирани археолог
– master, дипломирани етнолог – антрополог – master и дипломирани
класични филолог – master.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 03. новембра 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 25. августа
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.8)
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 друштвенохуманистичких наука број 612-25/14-6.3. од 04. новембра 2008.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра
2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дoкторских студија:
филозофије, социологије, педагогије, андрагогије, историје, историје
уметности, археологије, етнологије – антропологије и класичних
наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичу се НАУЧНИ НАЗИВИ – доктор наука-филозофије,
доктор наука – социологије, доктор наука – педагогије, доктор
наука – андрагогије, доктор наука– историје, доктор наука– историје
уметности, доктор наука – археологије, доктор наука – етнологије –
антропологије и доктор наука – класичне науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 03. новембра 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 25. августа
2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.9)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/14-8 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија
Православног богословског факултета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ – доктор теологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 04. новембра
2008. године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма докторских академских студија из става 1. ове
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 30. октобра 2008. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.10)
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 медицинских наука број
150/15-9/1-2 од 05. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних основних
академских и дипломских академских студија 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 стиче се AKAДЕМСКИ НАЗИВ доктор медицине.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 3. новембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници од 31. октобра 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 5.
новембра 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.11)
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
150/15-9/1-1 од 05. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија из области 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 стиче се СТРУЧНИ НАЗИВИ: доктор медицине
– специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 3. новембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници од 31. октобра 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 5.
новембра 2008. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.12)
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 друштвенохуманистичких наука број 612-25/14-12 од 04. новембра 2008.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра
2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских
студија:
– српски језик и књижевност
– српски језик и примењена лингвистика
– српска књижевност и језик
– српска књижевност и језик са компаратистиком
– језик, књижевност, култура
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – филолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Филолошки факултет је дана 04. новембра 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 04. јула 2008.
године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.13)
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
Уни-верзитета 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
наука број 612-25/14-12.2 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских
студија:
– српски језик и књижевност
– српска књижевност и језик
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – дипломирани филолог-мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Филолошки факултет је дана 04. новембра 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 04. јула 2008.
године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.

103

(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.13.2)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/14-12.3 од 04. новембра 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија:
– српски језик и књижевност
– српска књижевност и језик
– језик, књижевност, култура
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ – доктор наука – филолошке
науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Филолошки факултет је дана 04. новембра 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 04. јула 2008.
године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 04. новембра 2008. године размотрило предлог Факултета
и предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Година XLVI, број 146, 22. децембар 2008.
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(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-5.13.3)
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 Православног богословског факултета , број
774/1 од 03. новембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 05. новембра 2008. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЈУРЕ ЗЕЧЕВИЋ, Богословски факултет
Свеучилишта у Загребу у звање гостујућег професора на Универзитету
у Београду.
Образложење
Православни богословски факултет је доставио образложени
предлог да се др Јуре Зечевић, професор Богословског факултета
Свеучилишта у Загребу, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Јуре Зечевић испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку
као што је наведено у изреци.
(Београд, 05. 11. 2008. године; Број: 150-1/XXVII-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

