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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06) и члана 6. ст. 1. Правилника
о условима и поступку додељивања звања и правима професора
емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 132/06 и 134/07) ,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. јануара 2009.
године донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено
звање професор емеритус
У текућој 2009. години може се доделити звање професор
емеритус за 4 кандидата, пензионисана професора Универзитета у
Београду и то по једном са сваке од четири Групације факултета.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-9)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на
предлог Наставно-научног већа Православног Богословског факултета,
број 15/1 од 16. јануара 2009. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 21. јануара 2009. године донео је
ОДЛУКУ
о допуни одлуке о расписивању конкурса за упис на студије
1. РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис студената у прву годину
докторских студија за школску 2008/2009. годину, на студијски програм
Православног Богословског факултета.
2. Настава почиње у пролећном семестру, школске 2008/2009.
године.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06) а на предлог Наставнонаучног већа Православног Богословског факултета, број 949/54 од
23. децембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 21. јануара 2009. 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 12 самофинансирајућих студената, за
студијски програм докторских студија - Православног Богословског
факултета.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



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 21. јануара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Филозофског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Филозофског факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 05.06.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Филозофски факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 05.06.2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. 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 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 612-2120/3-08)
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 21. јануара 2009.
године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
у Београду коју је донео Савет Факултета на седници одржаној
28.10.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
доставио је Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној
28.10.2008. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став.
1 тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. 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 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.



Гласник Универзитета у Београду

(Београд, 21. 01. 2009. године; Број. 612-2277/3-08)
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 21. јануара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Физичког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Физичког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 20.11.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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 20.11.2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. 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 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 612-2504/3-08)
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 21. јануара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Учитељског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 24.12.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Учитељски факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.12.2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. 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 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 612-2700/3-08)
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 21. јануара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Економског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Економског факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 30.10.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Економски факултет у Београду доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 30.10.2008. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. 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 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 612-2310/3-08)
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 21. јануара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама Статута
Технолошко-металуршког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке о изменама и допунама
Статута Технолошко-металуршког факултета у Београду које је
донео Савет Факултета на седницама одржаним 20.04.2007. године,
17.01.2008. године и 02.07.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет у Београду доставио је
Универзитету у Београду одлуке о изменама и допунама Статута
Факултета, које је донео Савет Факултета на седницама одржаним
20.04.2007. године, 17.01.2008. године и 02.07.2008. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. године, разматрао је одлуке Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености одлука са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 612-826/3-08)
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 Meдицинског факултета, број: 1765/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/249-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА ЛАЗОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Meдицински факултет, за
ужу научну област Гинекологија и акушерство.
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 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 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета,
на седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Лазовић изабере у
звање редовног професора.
Meдицински факултет је дана 04. децембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Гордана
Лазовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Maтематичког факултета, број: 257/2-4 од 29.09.2008.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, број: 02-612-27/11-08 од 17. новембра 2008. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ ЛАЖЕТИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Математички
факултет, за ужу научну област Рачунарство и информатика.
Образложење
Maтематички факултет је дана 29. априла 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Рачунарство и информатика, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.јуна 2008. године
преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Maтематичког факултета, на
седници одржаној дана 26.септембра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Павловић Лажетић
изабере у звање редовног професора.
Maтематички факултет је дана 07. октобра 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. новембра
2008. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 17. новембра 2008. године дало је мишљење
да се др Гордана Павловић Лажетић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Maтематичког 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Maтематичког факултета, број: 257/1-4 од 29.09.2008.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, број: 02-612-27/11-08 од 17. новембра 2008. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИОДРАГ В. ЖИВКОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Математички факултет, за
ужу научну област Рачунарство и информатика.
Образложење
Maтематички факултет је дана 29. априла 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Рачунарство и информатика, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.маја 2008. године
преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Maтематичког факултета, на
седници одржаној дана 26.септембра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Миодраг Живковић изабере у
звање редовног професора.
Maтематички факултет је дана 07. октобра 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. новембра
2008. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 17. новембра 2008. године дало је мишљење да се др
Миодраг Живковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Maтематичког 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Maтематичког факултета, број: 251/5 од 01.10.2008.
године, и мишљења Већа научних области природно-математичких
наука, број: 02-612-27/11-08 од 17. новембра 2008. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ПАВЛЕ Н. МЛАДЕНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Математички факултет, за
ужу научну област Вероватноћа и статистика.
Образложење
Maтематички факултет је дана 29. априла 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Вероватноћа и статистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.маја 2008. године
преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Maтематичког факултета, на
седници одржаној дана 26.септембра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Павле Младеновић изабере у
звање редовног професора.
Maтематички факултет је дана 07. октобра 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. новембра
2008. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 17. новембра 2008. године дало је мишљење да се проф.
др Павле Младеновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Maтематичког 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Стоматолошког факултета, број: 2406/1 од 13.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/239-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВЕСНА ДАНИЛОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет, за
ужу научну област Хистологија и ембриологија.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 27. маја 2008. године у
«Службеном гласнику РС» број 55/08 објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Хистологија и
ембриологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. јуна 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 11.новембра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Даниловић изабере у
звање редовног професора.
Стоматолошки факултет је дана 04. децембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Весна
Даниловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Пољопривредног факултета, број: 450/1 од 30.10.2008.
године, и мишљења Већа научних области природних наука, број: 02612-30/15-I/1 од 01. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БИЉАНА ВУЦЕЛИЋ-РАДОВИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни
факултет, за ужу научну област Биохемија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26. фебруара 2008. године у
листу «Послови» објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Биохемија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јуна 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 30. октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Вуцелић-Радовић
изабере у звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 11. новембра 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 20. новембра
2008. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27. новембра 2008. године дало је мишљење да се др Биљана
Вуцелић-Радовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

26

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 Meдицинског факултета, број: 1809/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/240-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГАН МАНДАРИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Meдицински факултет, за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија).
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија),
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета,
на седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Мандарић изабере у
звање редовног професора.
Meдицински факултет је дана 21. новембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Драган
Мандарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Meдицинског факултета, број: 1682/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/244-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГАН ОБРАДОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Meдицински факултет,
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и
токсикологија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 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 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета,
на седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Обрадовић изабере у
звање редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 21. новембра 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 04. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Драган
Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 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 Meдицинског факултета, број: 1789/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/245-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЉИЉАНА ГОЈКОВИЋ-БУКАРИЦА у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Meдицински
факултет, за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија
и токсикологија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 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 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета,
на седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Гојковић-Букарица
изабере у звање редовног професора.
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Meдицински факултет је дана 21. новембра 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 04. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Љиљана
Гојковић-Букарица може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 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 Meдицинског факултета, број: 1787/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/242-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЉИЉАНА МЕДЕНИЦА у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Meдицински факултет, за
ужу научну област Дерматовенерологија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Дерматовенерологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета, на
седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Меденица изабере у
звање редовног професора.
Meдицински факултет је дана 21. новембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Љиљана
Меденица може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 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, број: 319/4 од 30.10.2008.године, и
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, број:
02-612-27/11-08 од 17. новембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МАЈА Р. БУРИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Физички факултет, за ужу научну област
Физика честица и поља.
Образложење
Физички факултет је дана 10. јуна 2008. године објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физика
честица и поља, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. септембра 2008.
године преко web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, на
седници одржаној дана 29.октобра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Маја Бурић изабере у звање
редовног професора.
Физички факултет је дана 06. новембра 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. новембра
2008. године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 17. новембра 2008. године дало је мишљење да се др
Маја Бурић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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
Факултета ветеринарске медицине, број: 01-281 од 20.11.2008.године,
и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 02-24/2732 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НИКОЛА КРСТИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Радиолошка, ултразвучна и
ендоскопска дијагностика.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 17. јуна 2008. године
у листу «Послови» објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Радиолошка, ултразвучна
и ендоскопска дијагностика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. септембра 2008.
године преко листа «Политика»-обавештења.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.новембра 2008.године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Никола Крстић
изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 24. новембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Никола
Крстић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара
2008. године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05 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 Филозофског факултета, број: 05/2-1476/1 од 10.
октобра 2008.године, и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 05-612-25/331/08 од 16. децембра 2008.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јануара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НИКОЛА САМАРЏИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за
ужу научну област Општа историја новог века.
Образложење
Филозофски факултет је дана 01. јула 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа историја новог века, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. јула 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, на
седници одржаној дана 09. октобра 2008.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Никола Самарџић изабере у
звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 11. новембра 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 09. децембра
2008. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 16. децембра 2008. године дало је мишљење да
се др Никола Самарџић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара
2008. године разматрао је захтев Филозофског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.15)
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 Meдицинског факултета, број: 1795/3 од 03.11.2008.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
02-24/243-2 од 12. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СОЊА ВЕСИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Meдицински факултет, за ужу научну
област Дерматовенерологија.
Образложење
Meдицински факултет је дана 03. јуна 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Дерматовенерологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. септембра 2008.
године преко огласне табле у наставно-научним организационим
јединицама Факултета и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Meдицинског факултета,
на седници одржаној дана 30.октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Соња Весић изабере у звање
редовног професора.
Meдицински факултет је дана 21. новембра 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. децембра
2008. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 11. децембра 2008. године дало је мишљење да се др Соња Весић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 2008.
године разматрао је захтев Meдицинског 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-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 Пољопривредног факултета, број: 451/1 од 30.10.2008.
године, и мишљења Већа научних области природних наука, број: 02612-30/15-I/2 од 01. децембра 2008. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21. јануара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЧАСЛАВ ЛАЧЊЕВАЦ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Хемија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 22. априла 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Хемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. јуна 2008. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 30. октобра 2008.године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Часлав Лачњевац изабере у
звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 11. новембра 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 20. новембра
2008. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27. новембра 2008. године дало је мишљење да се др Часлав
Лачњевац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21. јануара 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, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-4.14)
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 Правног
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Петров Владану, наставнику
Универзитета у Београду - Правног факултета, на Правнoм факултету
Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Петров Владан ће изводити наставу на студијама у зимском
семестру школској 2008/2009. години из Уставног права.
О б р а з л о ж ењ е:
Правни факултет је дана 11. децембра 2008. године поднео
Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику – др
Петров Владану одобри рад на Правном факултету Универзитета у
Крагујевцу.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 24. новембра 2008. године, на основу
чега је декан Факултета потписао сагласност број 02-2805/5 од 08.
децембра 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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Правног факултета и већином гласова одобрио др Петров Владану рад
на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.8)
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 Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Вељку Поткоњаку, наставнику
Универзитета у Београду - Eлектротехничког факултета, на Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
(2) Др Вељко Поткоњак ће изводити наставу на струковним
студијама у школској 2008/2009. години из Флексибилних производних
система и Механике.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет је дана 28. новембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
Eлектротехничког факултета – др Вељку Поткоњаку одобри рад на
Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у
Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 04. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3388/2 од
25. новембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Eлектротехничког факултета и већином гласова одобрио др Вељку
Поткоњаку рад на Високој школи електротехнике и рачунарства
струковних студија у Београду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.1)
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 Правног
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Митровић Драгану, наставнику
Универзитета у Београду - Правног факултета, на Правнoм факултету
Универзитета у Новом Саду.
(2) Др Митровић Драган ће изводити наставу на студијама у
зимском семестру школској 2008/2009. години из Teoрија државе и
права.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 11. децембра 2008. године поднео Сенату
Универзитета у Београду предлог да се наставнику – др Митровић
Драгану одобри рад на Правном факултету Универзитета у Новом
Саду.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 24. новембра 2008. године, на основу
чега је декан Факултета потписао сагласност број 02-2447/5 од 08.
децембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Правног факултета и већином гласова одобрио др Митровић Драгану
рад на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.9)
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 Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Зорану Радојевићу, наставнику
Универзитета у Београду - Eлектротехничког факултета, на Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
(2) Др Зоран Радојевић ће изводити наставу на струковним
студијама у школској 2008/2009. години из Високонапонских апарата.
О б р а з л о ж ењ е:
Eлектротехнички факултет је дана 28. новембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
Eлектротехничког факултета – др Зорану Радојевићу одобри рад на
Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у
Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 04. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3388/3 од
25. новембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Eлектротехничког факултета и већином гласова одобрио др Зорану
Радојевићу рад на Високој школи електротехнике и рачунарства
струковних студија у Београду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.2)
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 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Аранђеловић Ивану, наставнику
Универзитета у Београду - Машинског факултета, на Природноматематичком факултету Универзитета у Косовској Митровици.
(2) Др Аранђеловић Иван ће изводити наставу на студијама у
школској 2008/2009. години из Техничких основа информатике и
Специјалних поглавља из математике.
О б р а з л о ж е њ е:
Машински факултет је дана 05. децембра 2008. године поднео
Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику – др
Аранђеловић Ивану одобри рад на Природно-математичком факултету
Универзитета у Косовској Митровици.
Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 20. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1289/2 од
03. децембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Аранђеловић
Ивану рад на Природно-математичком факултету Универзитета у
Косовској Митровици.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.6)
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 Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Јелени Радовановић, наставнику
Универзитета у Београду - Eлектротехничког факултета, на Високој
школи струковних студија за информационе и комуникационе
технологије, Београд.
(2) Др Јелена Радовановић ће изводити наставу на
струковним студијама у школској 2008/2009. години из Елемената
телекомуникационих уређаја.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет је дана 28. новембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
Eлектротехничког факултета – др Јелени Радовановић одобри рад на
Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе
технологије у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 04. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3388 од
25. новембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Eлектротехничког факултета и већином гласова одобрио др Јелени
Радовановић рад на Високој школи струковних студија за информационе
и комуникационе технологије у Београду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.4)
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 Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД мр Краус Ласлу, наставнику
Универзитета у Београду - Eлектротехничког факултета, на Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
(2) Мр Краус Ласло ће изводити наставу на струковним
студијама у школској 2008/2009. години из Објектног програмирања и
Програмирања на језику Јава.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет је дана 28. новембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
Eлектротехничког факултета – Краус Ласлу одобри рад на Високој
школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 04. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 3388/4 од
25. новембра 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
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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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Eлектротехничког факултета и већином гласова одобрио Краус Ласлу
рад на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних
студија у Београду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.3)
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 Математичког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Достанић Милутину, наставнику
Универзитета у Београду - Математичког факултета, на Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.
(2) Др Достанић Милутин ће изводити наставу на студијама
у школској 2008/2009. години из Теорија функције комплексне
променљиве.
О б р а з л о ж е њ е:
Математички факултет је дана 24. децембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
– др Достанић Милутину одобри рад на Природно-математичком
факултету Универзитета у Крагујевцу.
Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 14. новембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 615/3 од
10. децембра 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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Математичког факултета и већином гласова одобрио др Достанић
Милутину рад на Природно-математичком факултету Универзитета у
Крагујевцу.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.10)
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 Eлектротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Осмокровић Предрагу, наставнику
Универзитета у Београду - Eлектротехничког факултета, на Државном
Универзитет у Новом Пазару.
(2) Др Осмокровић Предраг ће изводити наставу на основним
академским студијама у школској 2008/2009. години.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет је дана 09. децембра 2008. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику др
Осмокровић Предрагу одобри рад на Државном Универзитет у Новом
Пазару.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 02. децембра 2008. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 4177 од
08. децембра 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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
Eлектротехничког факултета и већином гласова одобрио др Осмокровић
Предрагу рад на Државном Универзитет у Новом Пазару.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.5)
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 Правног
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. jaнуара 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
Др Јовици Тркуљи, наставнику Универзитета у Београду Правног факултета, не одобрава се рад на Факултету за медије и
комуникације Универзитета Сингидунум.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 11. децембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику – др Јовици Тркуљи
одобри рад на Факултету за медије и комуникације Универзитета
Сингидунум.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 24. новембра 2008.године, на основу
чега је декан Факултета потписао сагласност број 02-1961/1 од 08.
децембра 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 21. јануара 2009. године, размотрио предлог
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Правног факултета и одлучио да др Јовици Тркуљи не одобри рад на
Факултету за медије и комуникацију Универзитета Сингидунум.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 21. 01. 2009. године; Број: 150-9/XXX-6.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 39. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана
7. Правилника о условима и поступку додељивања звања професор
емеритус („Гласник Универзитета у Београду“, број 132/06 и 134/07),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. фебруара
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Стевану Станковићу, редовном професору Унивезитета у Београду Географски факултет, у пензији, у саставу:
А) академик ВИДОЈКО ЈОВИЋ, Рударско-геолошки факултет
Б) проф. др СРБОЉУБ СТАМЕНКОВИЋ, Географски факултет
В) проф. др ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ, Географски факултет
2. Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Стевану
Станковићу, редовном професору Географског факултета у пензији.
3. Стручна комисија ће припремити реферат у року од 30 дана од
дана именовања.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-3)
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 10. фебруара 2009. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Факултета безбедности
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута
Факултета безбедности у Београду коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 23.10.2008. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Факултет безбедности у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 23.10.2008. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
26.12.2008. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.02.2009. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 11. 02. 2009. године; Број: 612-2214/3-08)
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 техничко-технолошких наука
број 150/29-14/8 од 05. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијских програма основних академских
студија „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“
и дипломских академских студија „Индустријско инжењерство и
инжењерски менаџмент“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер менаџмента и
АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер менаџмента - мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Технички факултет у Бору је дана 7. октобра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за измену студијског програма из
става 1. ове одлуке, у смислу да се у одлуци Сената број 150-1/XXI9.18 од 4. јуна 2008. године изврши измена под тачком 3. која се
односи на стручне називе и да уместо назива Индустријски менаџер
стоји Инжењер менаџмента, а у одлуци Сената број 150-1/ XXI-9.17
од 4. јуна 2008. године изврши измена под тачком 3. која се односи
на стручне називе и да уместо назива Дипломирани индустријски
менаџер - мастер стоји Дипломирани инжењер менаџмента – мастер.
Ове измене врше се ради усклађивања са Листом стручних, академских
и научних назива.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 5. фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.8)
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
150/27-10/4 од 06. фебруара 2009. године и Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-150/29-14/4 од 05. фебруара 2009. године, а
на основу Споразума потписаног од стране Медицинског и Факултета
организационих наука, Сенат Универзитета на седници одржаној 10.
фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија „Менаџмент у систему здравствене заштите“.
2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Факултет организационих наука и
Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Носилац- координатор је Медицински факултет.
4. Савладавањем садржаја студијског програма из става
1. ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни менаџер
- специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет и Факултет организационих наука су дана
30. јануара 2009. године поднели Универзитету у Београду предлоге
за доношење студијског програма из става 1. ове одлуке, које је
утврдило Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници
одржаној 30. јануара 2009. године и Наставно-научно веће Факултета
организационих наука на седници одржаној 28. јануара 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 5. фебруара 2009. године размотрило предлог, као и Веће
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групације медицинских наука на седници одржаној 6. фебруара 2009.
године те предложили Сенату доношење студијског програма, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.5)
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 техничкотехнолошких наука број 150/29-14/6 од 05. фебруара 2009. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 10. фебруара 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија „Cyber форензика“ за стицање двоструке дипломе.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука (у
сарадњи са Middlesex University – School of Engineering and Information Systems, Велика Британија).
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичу се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер
информационих технологија – специјалиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет организационих наука је дана 30. јануара 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 28. јануара 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 5. фебруара 2009. 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, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.7)
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 техничко-технолошких наука
број 150/29-14/5 од 05. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Међународно пословање и менаџмент“ за стицање двоструке
дипломе.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука (у сарадњи
са Middlesex University – School of Business, Велика Британија).
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке
стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер - мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет организационих наука је дана 30. јануара 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 28. јануара 2009. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 5. фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број
150/27-10/3 од 06. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Биоетика“.
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 стичуе се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани из области
биоетике - мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 30. јануара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 30. јануара 2009. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 6.
фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.2)
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
150/27-10/5 од 06. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија из
медицинских наука II.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 30. јануара 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 30. јануара 2009. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 6.
фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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
150/27-10/2 од 06. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Јавно здравље“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичу се AКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер
- мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 11. децембра 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 одржаној 31. октобра 2008. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 6.
фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), 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
150/27-10/5 од 06. фебруара 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 10. фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија „Мултидисциплинарни приступ решавању базичних и
клиничких проблема у стоматологији“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Стоматолошки факултет је дана 29. децембра 2008. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 23. децембра 2008. године.
Утврђен је предлог да сви изборни предмети IV семестра имају по 15
ЕСПБ бодова, тако да студент избором два предмета који су из његове
сфере интересовања, остварује потребних 30 ЕСПБ бодова
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 6.
фебруара 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-8.4)
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 Веће
за мултидисциплинарне студије, број 612-727/3-2552/1-06, од 26.
децембра 2008. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 10.
фебруара 2009. године, донео је
ОДЛУКЕ
I ИМЕНУЈУ СЕ:
1. Проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, Медицински факултет,
(фармакологија), и
2. др Гордана Картелија, в. н. сарадник, Институт за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ (електрофизиологија неурона)
за менторе докторске дисертације „Електрофизиолошка анализа
односа структуре и функције Јонских Канала Осетљивих на Кисели
pH (ASIC): улога појединих домена протеина у моделу рекомбинатних
химерних канала и утицај субјединичног састава нативних канала на
особине десензитизације“ кандидата НАТАШЕ ТОДОРОВИЋ, дипл.
молекуларног биолога и физиолога (докторске студије Неуронауке).
II Проф. др Љиљана Гојковић-Букарица се именује за члана
комисије уместо преминулог проф. др Богдана Ђуричића, а др
Гордана Картелија уместо др Жељка Вучинића који у складу са актима
Универзитета неиспуњава потребне формалне услове.
(Београд, 11. 02. 2009. године; Број: 612-727/3-2552/1-06)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05), a у складу са чланом 76. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06) а на
предлог наставно-научних већа факултета Универзитета у Београду,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. фебруара
2009. године донео је
ОДЛУКУ
о броју студената који се уписује на студијске програме
који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2009/2010. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2009/2010.
годину.
(2) ДАЈЕ СЕ мишљење о броју студената за упис у прву годину
студијских програма који се финансирају из буџета. У складу са
Законом о високом образовању мишљење се упућује Влади Републике
Србије.
(3) Табела у прилогу је саставни део Одлуке.
(Београд, 10. 02. 2009. године; Број: 150-9/XXXI-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  Предлози факултета за уписнe квотe за шкoлску 2009/2010.годину

Основне академске
студије електротехнике
и рачунарства
Основне академске
студије Софтверског
инжењерства
Дипломске академске
студије електротехнике
и рачунарства

Електротехнички*

Основне академске
студије Грађевинарство
Основне академске
студије Геодезија
дипломске академске
студије Грађевинарство
дипломске академске
студије Геодезија
докторске студије
Грађевинарство
Докторске студије
Геодезија и
геоинформатика

Грађевински*

Основне академске
студије архитектуре
Дипломске академске
студије архитектуре
Специјалистичке
академске студије
урбана обнова градова у
новом миленијуму
Докторске студије
архитектуре

Архитектонски

ФАКУЛТЕТ

100

60

400

0

20

40

160

100

240

400

120

280

100

140

С

100

140

Б

60

500

560

60

340

400

240

У

240

Основне академске

Б

С

У

основне струковне

350

100

100

20

350

20

40

40

60

С

60

180

220

100

Б

100

450

450

60

200

260

160

У

160

Дипломске акад. master

0

0

Б

20

С

20

20

У

20

Специјалистичке
академске

Б

С

У

Специјалистичке
струковне

НАПОМЕНА: медицинска групација – приказане су квоте за интегрисане (основне и дипломске ) академске студије у колони основне ак. студиje и означено бојом:

50

2

3
50

10

12

40

С

40

10

13

10

Б

10

Докторске***

1

100

5

20

25

50

У

50
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Основне академске
студије Рударско
инжењерство
Основне академске
студије Инжењерство
нафте и гаса
Основне академске
студије Инжењерство
заштите жиовотне
средине и заштите на
раду
Основне академске
студије Геологија
Основне академске
студије Хидрогеологија
Основне академске
студије Геотехника
Основне академске
студије геофизика
дипломске академске
студије Рударско
инжењерство
дипломске академске
студије Инжењерство
нафте и гаса
дипломске академске
студије Инжењерство
заштите жиовотне
средине и заштите на
раду

Рударско
геолошки*

Основне академске
студије машинства
дипломске академске
студије машинства
докторске студије
машинства

Машински*

Докторске студије
електротехнике и
рачунарства

15

5

5

13

6

4

2

60

30

35

73

30

22

13

50

50

540

263

50

540

15

26

36

86

40

35

75

313

590

590

7
7

7

25

25

51

40

40

25

135

416

416

32

32

32

186

456

456

21

20

20

50

20

30

30

50

41

50

50

2

100

80
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Основне академске
студије Хемијско
инжењерство
Основне академске
студије Биохемијско
инжењерство и
биотехнологија
Основне академске
студије Инжењерство
материјала
Основне академске
студије Инжењерство
заштите животне
средине
Основне академске
студије Металуршко
инжењерство

Технолошко
металуршки

Основне академске
студије Саобраћај
дипломске академске
студије Саобраћај
докторске академске
студије Саобраћај

Саобраћајни*

дипломске академске
студије Геологија
дипломске академске
студије Хидрогеологија
дипломске академске
студије Геотехника
дипломске академске
студије геофизика
Докторске студије
рударско инжењерство
Докторске студије
геологија
Докторске студије
хидрогеологија
Докторске студије
геофизика

10

5

5

5

5

110

75

35

15

15

35

80

280

265

80

280

20

20

40

80

120

300

360

360

5
3

10
5

125

150

45

70

70

7

15

150

15

30

170

220

220

8

15

22

45

5
2

5
3

0

10

50

10

10

5

5

10

8

8

50

20

20

5

10

10

16

3
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Основне академске
трогодишње студије
Текстилна технологија
дипломске академске
студије Хемијско
инжењерство
дипломске академске
студије Биохемијско
инжењерство и
биотехнологија
дипломске академске
студије Инжењерство
материјала
Дипломске академске
студије Инжењерство
заштите животне
средине
Дипломске академске
студије Металуршко
инжењерство
Дипломске академске
двогодишње студије
Текстилна технологија
докторске студије
Хемијско инжењерство
докторске студије
Биохемијско
инжењерство и
биотехнологија
докторске студије
Инжењерство
материјала
докторске студије
Инжењерство
заштите животне
средине
докторске студије
Металуршко
инжењерство
докторске студије
Текстилна технологија
докторске студије
Хемија

15

5

20
10
10
5
10
5
5

50
30
5
30
5
5

10

10

40

10

40

60

15
10
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0

5

5

5

5

5

10

15

4
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Основне
академске
студије Информациони
системи и технологије
Основне
академске
студије Менаџмент и
организација

ФОН *

Основне академске
студије Рударско
инжењерство
Основне академске
студије Металуршко
инжењерство
Основне академске
студије Технолошко
инжењерство
Основне
академске
студије
Инжењерски
менаџмент
дипломске
академске
студије
Рударско
инжењерство
дипломске
академске
студије
Металуршко
инжењерство
дипломске
академске
студије
Технолошко
инжењерство
дипломске
академске
студије
Инжењерски
менаџмент
докторске
студије
Металуршко
инжењерство
докторске
студије
Технолошко
инжењерство
докторске
студије
Инжењерски
менаџмент

ТехничкиБор

160

170

12

114

120

4

38

140

2

8

280

2

20

310

20

180

330

260

590

126

42

10

22

200

1
3

8
26

450

1

6

210

2

7

16

56

660

29

9

7

18

63

10

60

70

0

105

105

5

5

10

4

4

10

2

11

3

12

20

10

8

5

23

5
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Пољопривредни

Докторске
студије
Информациони системи
и meнаџмент

дипломске
академске студије
Информациони
системи
и
технологије
дипломске
академске
студије
Операциона
истраживања
и
рачунарска
статистика
дипломске
академске
студије
Софтверско
инжењерств
и
рачунарске науке
дипломске
академске
студије Менаџмент и
организација
дипломске
академске
студије Менаџмент
дипломске
академске
студије
Електронско
пословање и управљање
системима
дипломске
академске
студије
Управљање
квалитетом
дипломске
академске
студије инжењерски и
операциони менаџмент
Специјалистичке
академске
студије
Менаџмент
Специјалистичке
академске
студије
Организационе науке
Специјалистичке
струковне
студије
Менаџмент

630

320

950

25
75
150
25
35
25

10
65
10
10
15
10

185

25

10

385

90

80

570

35

50

35

160

140

35

35

170

60

30

5

60

30

5

120

35

35

0

105

105

40

10

40

10

80

20

6
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Основне
академске
студије
Биљна
производња
Основне
академске
студије Зоотехника
Основне
академске
студије Мелиорације зе
мљишта
Основне
академске
студије Пољопривреднa
техникa
Основне
академске
студије Агроекономијa
Основне
академске
студије
Прехрамбенa
технологијa
Дипломске
академске
студије ратарство и
повртарство
Дипломске
академске
студије воћарство и
виноградарство
Дипломске
академске
студије хортикултура
Дипломске
академске
студије фитомедицина
Дипломске
академске
студије Зоотехника
Дипломске
академске
студије
мелиорације
земљишта
Дипломске
академске
студије Пољопривреднa
техникa
Дипломске
академске
студије Агроекономијa
Дипломске
академске
студије
Прехрамбенa
технологијa
специјалистичке
академске
студије
Зоотехника

100

25

20

20

35

120

240

75

35

35

85

160

280

120

55

55

100

340

15
15
10
20
15
10
10
20
70

45
45
20
40
45
20
20
50
100

170

70

30

30

60

60

30

60

60

10

10

20

7
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Економски

Основне
академске
студије  Шумарство
Основне
академске
студије

Прерада
дрвета
Основне
академске
студије  Пејзажна
архитектура
и
хортикултура
Основне
академске
студије  Еколошки
инжењеринг у заштити
земљишних и водних
ресурса
Дипломске
академске
студије
шумарства,
прераде
дрвета,
пејзажне архитектуре
и
хортикултуре
и
еколошког инжењеринга
у заштити земљишних и
водних ресурса
Специјалистичке
академске студије –
Трговина дрветом и
призводима од дрвета
Докторске
студије
Шумарство

Шумарски

специјалистичке
академске
студије
менаџмент
у
агробизнису и трговини
специјалистичке
академске студије Пре
храмбенa технологијa
Докторске
студије
пољопривредне науке
Докторске
студије
Агроекономијa
Докторске студије Пре
храмбенa технологијa

37

35

36

70

42

24

930

20

103

570

128

239

1500

60

77

107

123

367

50

90

90

500

60

60

550

150

150

0

10

10

40

40

0

10

10

10

10

80

20

5

5

10

25

45

0

0

5

5
25

30

30

55

25

25

10

10

60

8
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Основне
академске
студије
Економија,пословно
управљање
и
статистика
Дипломске
академске
студије
Економска
анализа и политика
Дипломске
академске
студије рачуноводство,
ревизија и пословне
финансије
Дипломске
академске
студије банкарски и
финансијски менаџмент
Дипломске
академске
студије
економска
политика и развој
Дипломске
академске
студије
пословно
управљање
Дипломске
академске
студије
квантитативна
анализа
Дипломске
академске
студије макроекономија
привреда и транзицији
Дипломске
академске
студије
пословна
економија и менаџмент
Дипломске
академске
студије квантитативне
финансије
Дипломске
академске
студије
међународна
економија
Докторске студије 
Економија
Докторске студије 
Пословно управљање
Докторске студије 
Статистика

570

930

1500

20
70
95
20
170
45
20
20
20
20

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

25

25

25

25

50

175

25

100

75

25

16
17
8

4
3
2

10

20

20

9
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Основне
академске
студије Филозофија
Основне
академске
студије Социологија
Основне
академске
студије Педагогија
Основне
академске
студије Андрагогија
Основне
академске
студије Психологија
Основне
академске
студије Историја
Основне
академске
студије
Историја
уметности
Основне
академске
студије Археологија
Основне
академске
студије Етнологија и
антропологија
Основне
академске
студије Класичне науке
Дипломске
академске
студије Филозофија

Филозофски

Основне
академске
студије општи смер
Основне
академске
студије практични смер
Дипломске
академске
студије општи смер
Дипломске
академске
студије практични смер
Докторске
студије
теологије

Православни

Основне
академске
студије права
Докторске
студије
права

Правни

Докторске студије
Демографија

20

30

22

10

32

32

30

16

15

10

70

70

44

23

67

90

66

50

40

20

70

70

217

80

80

540

150

900

600

150

900

600

30

55

66

96

122

99

33

66

100

90

757

140

160

300

1500

1500

30

10

82

5

5
249

25

30

15

20

40

331

10

40

50

1

15

6

6

15

15

4

125

6

6

60

60

5

10

140

12

12

75

75
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Филолошки

Дипломске
академске
студије Социологија
Дипломске
академске
студије Педагогија
Дипломске
академске
студије Андрагогија
Дипломске
академске
студије Психологија
Дипломске
академске
студије Историја
Дипломске
академске
студије
Историја
уметности
Дипломске
академске
студије Археологија
Дипломске
академске
студије Етнологија и
антропологија
Дипломске
академске
студије Класичне науке
Докторске
студије
Филозофија
Докторске
студије
Социологија
Докторске
студије
Педагогија
Докторске
студије
Андрагогија
Докторске
студије
Психологија
Докторске
студије
Историја
Докторске
студије
Историја уметности
Докторске
студије
Археологија
Докторске
студије
Етнологија
и
антропологија
Докторске
студије
Класичне науке

720

780

1500

5
22
12
5
5
6
5

15
66
38
15
15
19
15

600

7

21

400

5

15

1000

20

25

20

20

50

88

20

28

20

9
9
13
27
9
9
9
9

1
1
2
3
1
1
1
1

100

13

2

50

18

2

11

150

10

10

10

10

30

15

10

10

15

20
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Основне
академске
студије политикологије
Основне
академске
међународне студије
Основне
академске
студије новинарства и
комуникологије
Основне
академске
студије соц.политике и
социјалног рада
Дипломске
академске
студије политикологије
Дипломске
академске
студије
међународнa
бeзбедност
Дипломске
академске
студије
културе,
новинарства
и
комуникологије

ФПН

Основне
академске
студије Српски језик и
књижевност
Основне
академске
студије
Српска
књижевност и језик
Основне
академске
студије
Српска
књижевност и језик са
компаратистиком
Основне
академске
студије
Језик,
књижевност, култура
дипломске
академске
студије Српски језик
дипломске
академске
студије
Српска
књижевност
дипломске
академске
студије
Језик,
књижевност, култура
Докторске
студије
Језик,
књижевност,
култура

65

65

70

50

65

70

50

642

518

250

32

48

65

50

60

250

56

94

100

140

130

130

500

1160

80

110

150

465

310

60
100
100

0
0
0

325

75

50

0

60

40

100

100

60

325

775

125

100

0

1150

115

0

150

150

0

50

65

100

12

65

150
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Дипломске
академске
студије соц.политике и
социјалног рада
Дипломске
академске
стдуије
Еколошка
политика
специјалистичке
академске
студије
Студије
Сједињених
Америчких Држава
специјалистичке
академске
студије
Међународна политика
специјалистичке
академске
студије
Регионалне
студије
Азије
специјалистичке
академске
студије
Политиколошке студије
религије
специјалистичке
академске
студије
Meдијација
специјалистичке
академске
студије
Теорија културе
специјалистичке
струковне
студије
Међународно
хуманитарно право и
право људских права
специјалистичке
струковне студије за
послове
европских
интеграција
специјалистичке
струковне
студије
Стратегије и методе
ненасилне
друштвене
промене

50
15

0
0

15

50

20
30
15

15
15
20

0
0
0

0
0
0

20

15

15

15

30

20

20

30

25

0

0

0

25

30

20
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Основне
академске
студије – Професор
разредне наставе
Основне
академске
студије – Васпитач у
предшколским
установама

Учитељски

основне
академске
студије
наука
безбедности
основне
струковне
студије
безбедносног
менаџмента
дипломске академске
студије
наука
безбедности
специјалистичке
струковне
студије
безбедносног
менаџмента
докторске
студије
наука безбедности

Факултет
безбедности

специјалистичке
струковне
студије
Тероризам
и
организовани криминал
специјалистичке
струковне
студије
Рехабилитација
и
социотерапија
докторске
политиколошке студије
докторске међународне
студије
докторске
студије
теорије
културе
и
медија
докторске
студије
социјалне политике и
соц. рада

155

100

55

200

85

160

160

285

140

140

140

300

440

300

300

0

0

95

95

95

95

20

10

10

120

40

40

140

50

50

0

50

50

25

0

0

50

0

50

50

25

50

15
10

0
0

5

10

15

10

10

20

0

10

20

0

14

20

20

20

10

15

20

20
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вет.

Интегрисане основне и
дипломске
академске
студије медицине
Дипломске
акад.
студије
Дипломирана
медицинска сестра
Дипломске
акад.
студије
Здравствена
политика и менаџмент
Дипломске
акад.
Студије Јавно здравље
Специјалистичке
академске студије из
области медицине
Специјалистичке
струковне
студије
Струковни менаџер у
систему
здравствене
заштите  специјалиста
Специјалистичке
струковне
студије
Струковна медицинска
сестраспецијалиста

Медицински*

Интегрисане основне и
дипломске
академске
студије ветеринарске
медицине
Спацијалистичке
академске
студије
ветеринарске медицине
Докторске студије

Факултет
медицине

Дипломске
академске
студије
образовање
учитељамастер
Дипломске
академске
студије
образовање
васпитачамастер
докторске
студије
Дидактичкометодичке
науке

50

50

450

60

60

450

156

156

500

500

216

216

24
30
30

0
0
0

84

60

10

0

60

10

30

30

24

84

70

70

50

50

0

0

268

268

40

40

318

318

40

40

30

30

0

90

0

0

30

30

90

5
80

5

5

15
0

15

15

15

20
80

20

20
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ФАСПЕР

Интегрисане основне и
дипломске
академске
студије  фармација
Интегрисане основне и
дипломске
академске
студије
фармација
медицинска биохемија
Спацијалистичке
академске студије
Фармација 1
Спацијалистичке
академске студије
Фармација 2
Докторске студије 
Фармацеутске науке

Фармацеутски

Интегрисане основне и
дипломске акад. студије
стоматологије
Струковне студије за
оралне хигијеничаре
Специјалистичке
академске
студије
стоматологије
докторске
студије
Мултидисциплинрани
приступ
решавању
базичних и клиничких
проблема
у
стоматологији

Стоматолошки*

Докторске студије из
медицинских наука II

Специјалистичке
струковне
студије
Струковни
физиотерапеут
специјалиста
Докторске студије из
медицинских наука I

60

45

15

250

200

50

135

0

160

135

0

160

270

65

245

310

160

160

25

25

0

0

25

25

12

108

120

60
25

0

85

25

25

0

0

0

0

25

60

85

25

25

0

30

30

5

20

20

10

10

50

30

24

25

25

0

0

0

0

16

24

45

45

10

10

50

30
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Основне
академске
студије  Специјална
едукација
и
рехабилитација глувих
и наглувих особа
Основне
академске
студије  Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са оштећењем вида
Основне
академске
студије  Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са
моторичким
поремећајима
Основне
академске
студије  Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са
тешкоћама
у
менталном развоју
Основне
академске
студије  Логопедија
Основне
академске
студије  Превенција и
третман
поремећаја
понашања
дипломске
академске
студије  Специјална
едукација
и
рехабилитација глувих
и наглувих особа
дипломске
академске
студије
Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са оштећењем вида
дипломске
академске
студије
Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са
моторичким
поремећајима

5

5

5

20

20

15

25

25

25

40

40

45

60

60

60

30

30

30

18

18

18

2

2

2

20

20

20
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Основне
академске
студије математика
Основне
академске
студије информатика
Основне
академске
студије Астрономија
дипломске
академске
студије Математика
дипломске
академске
студије информатика

Математички

Основне
академске
студије
Физичко
васпитање и спорт
Основне
струковне
студије спорта
Основне
струковне
студије рекреације
дипломске
академске
студије
Физичко
васпитање и спорт
Докторске студије 
Експерименталне
методе
хумане
локомоције

Факул. спорта и
ф.васп.

дипломске
академске
студије
Специјална
едукација
и
рехабилитација особа
са
тешкоћама
у
менталном развоју
дипломске
академске
студије Логопедија
дипломске
академске
студије Превенција и
третман
поремећаја
понашања
Докторске
студије
Специјална едукација и
рехабилитација

59

35

19

5

170

60

10

0

0

240

160

160

15

79

205

299

160

160

90
30

10

120

20

30

40

110

150

18

2

91
18

10

114

40

20

35

20

40

18

2

20

18

2

28

111

149

60

60

20

20

20

10

5

5

5

40

6

6

19

18

50

11

11

24
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основне академске
студије хемичар

Хемијски*

Основне академске
студије Општа физика
Основне академске
студије Теоријска и
експериментална
физика
Основне академске
студије Примењена и
компјутерска физика
Основне академске
студије Метеорологија
Дипломске академске
студије Општа физика
Дипломске академске
студије Теоријска и
експериментална
физика
Дипломске академске
студије Примењена и
компјутерска физика
Дипломске академске
студије Метеорологија
Специјалистичке
академске студије
Физика медицинске и
радиолошке
дијагностике и
терапије
Докторске студије
физике
Докторске студије
метеорологије

Физички

дипломске
академске
студије Астрономија
Докторске
студије
математика
Докторске
студије
информатика
Докторске студије
астрономија

10

25

0

15

50

80

15

50

0

10

25

185

50

150

80

185

35

65

65

35

200

5
5

10
10

0

5

20

75

5

20

5

10

50

5

75

15

15

25

15

70

10

5

5

10

10

15

15

8

2

0

5

5
44

15

25

20

16

4
30

16

4

19

44

10

40

50

10

20

20
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основне академске
студије биологија
основне академске
студије молекуларна
биологија и физиологија
основне академске
студије екологија
дипломске академске
студије биологија
дипломске академске
студије молекуларна
биологија и физиологија
дипломске академске
студије екологија

Биолошки

основне академске
студије физичке хемије
дипломске академске
студије физичке хемије
докторске студије
физичке хемије

Физичка хемија*

основне академске
студије биохемичар
основне академске
студије хемичар за
заштиту животне
средине
Основне академске
студије професор
хемије
дипломске академске
студије дипломирани
хемичар мастер
дипломске академске
студије дипломирани
биохемичар мастер
докторске студије
Доктор хемијских наука
докторске студије
Доктор биохемијских
наука

70

25

35

10

85

45

30

20

160

20

0

25

80

0

35

80

0

45

40

80

110

230

100

100

25

35

45

30
25
10

35
20

65

30

50

105

30

30

0

25

30

0

50

30

60

80

170

60

60

25

50

0

20

20

16

20

64

15

15

0

11
20

0

33

20

80

35

35

11

33
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Основне академске
студије Географија
Основне академске
студије Туризмологија
Основне академске
студије Просторно
планирање
Основне академске
студије демографија
Основне академске
студије Геопросторне
основе животне
средине
дипломске академске
студије Географија
дипломске академске
студије Туризмологија
дипломске академске
студије Просторно
планирање
дипломске академске
студије демографија
дипломске академске
студије Геопросторне
основе животне
средине

Географски

Специјалистичке
академске студије
биологија
микроорганизама
Специјалистичке
академске студије
генетика
Специјалистичке
академске студије
имунобиологија са
микробиологијом
Докторске студије
биологија
Докторске студије
молекуларна биологија
Докторске студије
екологија

170

20

60

30

30

30

140

60

20

20

20

20

50

50

50

80

80

310

60
60
30
30
30

20
20
20
20

210

20

100

50

50

50

80

80

310

10
5
5

0
0
0

5

5

10

9

1

28

18

2
40

37

13

21

68

10

20

50
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8953

5654 14447

55

215

270

3393

3456

6849

125

713

838

0

395

395

7
7
15
5
5

5

10
10
30
10
10

10

945

7

10

662

7

10

22

1607

15

15

15

45

17

17

17

17

* акредитовани програми (када стоји * код назива факултета, значи да су сви предложени студ. програми акредитовани)
*** квоте за докторске студије  уколико буџет не буде одобрен, квота предвиђена за буџет се додаје квоти за самофинансирајуће студенте

докторске студије
Географија
докторске студије
Туризмологија
докторске студије
Просторно планирање
докторске студије
демографија
Универзитетске
мултидисциплинарне
студије
Дипломске академске
стдуије Превентивна
конзервација
докт.
студије
Биомедицинско
инжењерство
и
технологије
докт.
студије
Историја
и
филозофија природних
наука и технологије
УНИВЕРЗИТЕT
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета”, број 131/06, 140/08 и 143/08)
и предлога Одбора за финансије од 13.02.2009. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 24.02.2009. године, донео је
ОДЛУКУ
I
1. Прихвата се став Одбора за финансије да за сада нема
могућности да се у оквиру Центра за развој каријере и саветовање
студената запосле на неодређено време још три лица, док се не
успостави стабилан систем финансирања Центра. Нема сметњи да
се у оквиру расположивих финансијских средстава којима располаже
Центар ова лица ангажују на одређено време на основу уговора.
2. Прихвата се предлог Одбора за финансије да се сходно
уобичајеној пракси 20% прихода Центра издвоји за административне
и финансијске послове које за потребе Центра обавља Стручна служба
(платни промет, експедиција поште, издавање рачуна, издавање
налога, обрачун зарада и уговора, комплетно књиговодство, техничко
одржавање и сл.).
II
1. Информативни центар Универзитета и даље ће обављати своју
надлежност у оквиру укупне делатности Универзитета.
2. Рад Центра координира вршилац дужности директора Центра,
с тим што се не доводи у питање надлежност ректора, односно
проректора и за овај вид делатности Универзитета.
3. Стручне и административне послове за потребе рада Центра
обављају запослени у Стручној служби Универзитета, у складу
са општим актом о систематизацији послова у Стручној служби
Универзитета.
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(Београд, 24. 02. 2009. године; Број: 612-522/1-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.

Година XLVI, број 148, 23. април 2009.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Технолошко-металуршког факултета број 1878 од 16.12.2008. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се:
– др Менка Петковска, ред. проф. Технолошко-металуршког
факултета, чланства у Већу научних области техничких наука.
2. Именује се:
– др Душан Антоновић, ред. проф. Технолошко-металуршког
факултета, за члана Већа научних области техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до
31. маја 2010. године.
(Београд, 20. 01. 2009. године; Број: 2650/V-2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Учитељског факултета, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именујe се др Гордана Стојановић, ред. проф. Учитељског
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука уместо преминулог члана Већа проф. др Вука Милатовића,
редовног професора Учитељског факултета.
2. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 31. маја 2010. године.
(Београд, 19. 02. 2009. године; Број: 405/2-09)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

