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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
13.10.2009. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у
Београду у Скупштини АКУД-а “Бранко Крсмановић’’, због истека
мандата:
1. проф. др Радоје Стевановић, Стоматолошки факултет
2. др Вања Крстић, доцент, Факултет ветеринарске медицине
3. др Славиша Орловић, доцент, Факултет политичких наука
4. Миодраг Митровић, директор “Универзитет-турс”-а
5. Владимир Марковић, стручни сарадник у Стручној служби
Универзитета.
II
РАЗРЕШАВА СЕ Александар Милојевић, самостални стручни
сарадник за информисање и издавачку делатност у Стручној служби
Универзитета, досадашњи представник Универзитета у Надзорном
одбору АКУД-а “Бранко Крсмановић’’, због истека мандата.
III
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Скупштину АКУД-а “Бранко Крсмановић’’:
1. др Вања Крстић, ванредни професор Факултета ветеринарске
медицине
2. др Славиша Орловић, доцент Факултета политичких наука
3. др Зоран Рашић, председник Ветеринарске коморе
4. др Јован Филиповић, редовни професор Факултета
организационих наука
5. Теодора Станковић, доцент Факултета драмских уметности.
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IV
ИМЕНУЈE СЕ мр Даница Јовић, асистент Економског факултета,
за представника Универзитета у Београду у Надзорном одбору АКУД-а
“Бранко Крсмановић’’.
(Београд, 13. октобар 2009. године; Број: 612-1390/2-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09) и предлога Студентског парламента Универзитета од 8.10.2009.
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 13.10.2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
МИЛАН ПОПОВИЋ, студент Факултета за физичку хемију
Универзитета у Београду
изабран је
за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску
2009/2010. годину.
(Београд, 13. октобар 2009. године; Број: 612-1702/9-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/08
и 150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.
октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Марко Иветић, редовни професор Универзитета у БеоградуГрађевински факултет, изабран је за проректора Универзитета у
Београду, за школску 2009/2010, 2010/2011. и 2011/2012. годину.
(Београд, 13. октобар 2009. године; Број: 612-1305/15-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06) а на предлог факултета, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра 2009.
године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената
који се уписује на студијске програме који
се организују на Универзитету, односно на
високошколским јединицама у његовом
саставу, за школску 2009/2010. годину
Одлукa o 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 са
седнице Сената од 10. фебруара 2009. године и изменaма од 15. априла
2009. године мења се:
I У делу који се односи на број студената који уписују прву годину
студијских програма интегрисаних студија (основне и дипломске
академске):
факултет
Медицински факултет
Стоматолошки факултет

буџет
450
0

самофин.
64
16

укупно
514
176

II У делу који се односи на број студената који уписују прву
годину студијских програма Дипломских академских студија:
Факултет
Факултет
политичких
наука

студијски програм

Б

С

У

Дипломске академске студије
политикологије

0

55

55
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Пољопривредни
факултет
Хемијски
факултет

Правни
факултет

Дипломске академске студије
- међународне студије
Дипломске академске студије
новинарства
Дипломске академске студије
комуникологије
Дипломске академске студије
културологије
Дипломске академске студије
соц. политике и социјалног рада
Дипломске академске студије
Еколошка политика
Дипломске академске студије
менаџмент вода у пољопривреди
(нови предлог - акредитован студ. пр.)
Дипломске академске студије
- дипломирани хемичар
Дипломске академске студије
- дипломирани биохемичар
Дипломске академске студије
- европске интеграције

0

99

99

0

28

28

0

28

28

0

28

28

0

44

44

0

0

0
15

35

15

50

15

5

20

20

30

50

III У делу који се односи на број студената који уписују прву
годину студијских програма специјалистичких академских и
специјалистичих струковних студија бришу се квоте које следе:
Факултет
специјалистичке академске студије
политичких
Студије Сједињених Америчких Држава
наука
специјалистичке академске студије
Међународна политика
специјалистичке академске студије
Регионалне студије Азије
специјалистичке академске студије
Политиколошке студије религије
специјалистичке академске студије
Медијација

0

20

20

0

30

30

0

15

15

0

15

15

0

15

15
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специјалистичке академске студије
Теорија културе
специјалистичке академске студије
Менаџмент у агробизнису и трговини
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
специјалистичке струковне студије
Тероризам и организовани криминал
специјалистичке струковне студије
Рехабилитација и социотерапија
специјалистичке струковне студије
Политичке партије и избори

0

20

20

10

10

20

0

20

20

0

30

30

0

25

25

0

50

50

0

25

25

0

30

30

IV У делу који се односи на број студената који уписују прву
годину студијских програма докторских студија
Факултет
политичких наука

Студијски програм
докторске међународне студије
докторске студије теорије културе и
медија
докторске студије социјалне политике
и соц. рада

Б
0

С
17

У
17

0

14

14

0

11

11

(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-10.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра 2009.
године донео је
ОДЛУКУ
О измени Одлуке о расписивању конкурса за
упис студената за шк. 2009/2010. годину
Одлука о расписивању обједињеног конкурса за упис студената у
прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску
2009/2010.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у
саставу Универзитета у Београду са седнице одржане 15.априла 2009.
године мења се:
I
У тексту конкурса за дипломске академске студије Универзитет
у Београду неће уписивати студенте на следеће студијске програме:
- дипломске академске студије Еколошка политика (носилац
Факултет политичких наука)
II
У тексту конкурса за специјалистичке академске студије
Универзитет у Београду неће уписивати студенте на следеће студијске
програме:
- 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
(носилац Факултет политичких наука)
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- специјалистичке академске студије Менаџмент у агробизнису и
трговини (носилац Пољопривредни факултет)
III
У тексту конкурса за специјалистичке струковне студије
Универзитет у Београду неће уписивати студенте на следеће студијске
програме:
- 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
- специјалистичке струковне студије Тероризам и организовани
криминал
- специјалистичке струковне студије Рехабилитација и
социотерапија
- специјалистичке струковне студије Политичке партије и
избори
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-10.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука, број
150/27-12/3 од 07. септембра 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 23. септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија из фармацеутске медицине - мастер.
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 АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер
- мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 13. јула 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 1. јула 2009. године.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 7.
септембра 2009. године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/ XXXVIII-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 41. тачка 4. и
члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 61225/18-2.1 од 21. септембра 2009. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 23. септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија м за образовање учитеља.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 17. септембра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија м за образовање
учитеља из става 1. ове одлуке, поступајући по акту упозорења Комисије
за акредитацију и проверу квалитета, а које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 08. јула 2009. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 21.септембра 2009.године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/ XXXVIII-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 друштвено-хуманистичких наука број
612-25/18-2.2. од 21. септембра 2009. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 23. септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија из методике наставе за изборно подручје – модул
методика наставе природе и друштва..
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 17. септембра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма докторских академских студија из става 1. ове
одлуке, поступајући по акту упозорења Комисије за акредитацију и
проверу квалитета, а које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 08. јула 2009. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници одржаној
21.септембра 2009.године размотрило предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-8.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 41. тачка 35. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08) и чл. 4.
Правилника о условима и начину учешћа научноистраживачких
установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних
у научно звање у остваривању дела наставе („Гласник Универзитета у
Београду“, број 132/06), а на предлог Факултета за физичку хемију број
626/1 oд 07. септембра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници од 23.септембра 2009. године донео је
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Уговор о условима и начину учешћа
у заједничкој реализацији програма докторских студија физичке
хемије, склопљен између Факултета за физичку хемију и Института за
нуклеарне науке Винча, под бројем 608 oд 18. августа 2009. године.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-989/1-09 од 16. септембра 2009. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Борису Успенском, професору Универзитета у Напуљу и
Руског државног хуманистичког Универзитета, за изузетан допринос
семиотици језика, историје, уметности и културе.
Образложење
Филолошки факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктората академику Борису Андрејевичу Успенском.
Борис Андрејевич Успенски рођен је 1937. године у Москви.
Образовање је стицао у Москви. Завршио је романо-германски одсек
Филолошког факултета Московског Државног Универзитета 1960.
године, где је у својству сарадника, а потом и професора радио све до
1992. године. Докторску дисертацију под називом „Књишки изговор
у Русији (покушај историјских истраживања)“ одбранио је 1972.
године.
Почев од 1992. године Борис Успенски ради и у руској, и у
италијанској научној средини. Његова научна интересовања могла би
се дефинисати као општа и словенска лингвистика, с једне, и историја
и семиотика културе, с друге стране.
Научни опус Бориса Успенског броји 39 монографија изворно
писаних на руском, енглеском, италијанском, немачком, француском,
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пољском језику; један број монографија је преведен на различите
језике (енглески, немачки, фински, бугарски, пољски, чешки, српски,
мађарски, јапански, кинески, хебрејски). Аналогно се односи на научне
студије Бориса Успенског, које су превођене, осим поменуте језике и
на шпански, француски, италијански, португалски и словачки језик.
Уз Вјачеслава Иванова највећи је живи руски специјалиста у
области семиотичких истраживања. Више од 400 радова је посветио
теоријској лингвистици, историји црквено-словенског и руског
језика, семиотици уметности, историји и култури. Незаобилазне су
у филолошкој науци његове монографије „Принципи структурне
типологије“, „Филозофска трагања у области словенских древнина“,
„Језичка ситуација Кијевске Русије и њен значај за историју руског
књижевног језика“, „Из историје руског књижевног језика XВИИИ
– почетка XИX века“. Исто тако за семиотику културе су од
фундаменталног значаја монографије „Семиотика иконе“, „Олтар Јана
ван Ајка у Генту“, „Круг и крст“, „Религија и семиотика“, „Борис и
Глеб“, „Его лоqуенс“, као и многобројне студије, посвећене типологији
руске културе Средњовековља и Новог времена.
Борис Успенски је инострани члан Аустријске академије наука
(1987), редовни члан Европске академије наука (Лондон, 1990),
редовни члан Руске академије природних наука (од 1992), инострани
члан Норвешке академије наука (1999).
Почасни је доктор Руског хуманистичког универзитета (2001) и
Универзитета „Константин Преславски“ у Шумену (2003).
Почасни је члан Групе за истраживање словенског и
источноевропског Средњовековља (Кембриџ 1987), почасни је члан
Међународне асоцијације семиотике слике (Париз, 1991). Борис
Успенски је такође члан Међународне асоцијације семиотичких
истраживања (1976), Лундског краљевског друштва хуманистичких
истраживања (1996), Римског филолошког друштва (2001). Члан је и
руског Пен-центра од 1994. године.
Био је гостујући професор на Британској академији, као и на
различитим универзитетима, од којих издвајамо Харвард, Корнел,
Бечки универзитет, Универитет у Грацу, Универзитет у Напољу, где и
данас ради.
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Богата интелектуална личност Бориса Успенског дала је плејаду
ученика-научника у Русији, Пољској, Немачкој, Француској, Великој
Британији, Србији, Италији.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Филолошког факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-827/1-09 oд 16. септембра 2009. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Дитмару Голчнику (Dietmar Goltschnigg), професору
Универзитета у Грацу, Аустрија, за изузетан допринос у развоју
германо-славистике и студија средњо-европске културе.
Образложење
Филолошки факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за
доделу почасног доктората професору Дитмару Голчнику (Dietmar
Goltschnigg) из Граца.
Проф. др Дитмар Голчник je рођен 12. новембра 1944. године
у немачком граду Вирцбургу (Würzburg/M). Из његове биографије
издвајамо следеће акценте: Студије германистике и историје завршио
je на Универзитету у Грацу (Karl-Franzens-Universität).) Пре него што
ће постати један од руководилаца интернационалног Колегијума
фондације
Александар фон Хумболт, професор Голчник je и сам (1974-1976)
био научни стипендиста ове најугледније научне фондације у Немачкој,
највећим делом под егидом универзитета у Мајнцу (Deutsches Institut). У децембру 1981. године изабран je y звање редовног професора
за новију немачки језик и књижевност на Институту за германистику
(Универзитет у Грацу). Стекавши научну афирмацију радовима из
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области германистике и теорије књижевности, професор Голчник
je постао гостујући професор у Салцбургу и хонорарни професор у
Љубљани и Београду (1978-1981).
У високо оцењеном својству декана Хуманистичког факултета
у Грацу (Geisteswissenschaftliche Fakultät Graz, 1001-1006), професор
Голчник je потврдио своје организационе способности осведочене на
месту директора Германистичког института (1984-1986, 1988-1990), да
би, одмах потом преузео руковођење израдом једног дугорочног (19942005), интердисциплинарног „Културнонаучног пројекта у области
специјалних истраживања”: DIE MODERNE. Wien und Zentraleuropa
um 1900.
Kao дугогодишњем председнику аустријског Хумболтовог Клуба,
професору Голчнику je припала част да руководи и интернационалним
Колегијумом фондације Александар фон Хумболт (2002-2006).
Од његових научних пројеката посебно издвајамо руковођење
опсежним истраживањем које обухвата и области културе и германославистике: Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südostund Osteuropa,
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Филолошког факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-803/1-09 oд 16. септембра 2009. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Умберту Еку, професору Универзитета у Болоњи, Италија, за
теоријски рад из области семиотике, филозофије и књижевне критике
и за богат књижевни опус.
Образложење
Филолошки факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за
доделу почасног доктората др Умберту Еку, професору Универзитета
у Болоњи, Италија и еминентном научнику и популарном и читаном
писцу.
Умберто Еко је, како му је већ признала читава светска научна
заједница, необично заслужан за развитак књижевних, поглавито
семиотичких студија. За собом је оставио, а и даље пружа, изузетно важне
и незаобилазне студије из области теорије и критике књижевности и
културе уопште, које су и у нашој научној заједници оставиле дубокога
трага. Поврх тога, Умберто Еко је и у аутор особитих романа који на
непосредан, конкретан и, ако је судити по великим тиражима тих дела,
делотворан начин приближавају поставке и постигнућа семиотичкокњижевних студија широј читалачкој публици. Такође, Умберто Еко
је у различитим приликама својим изјавама и ставовима показао да се
и у нашим временима улога научног радника и истраживача не своди
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на зидове аула и конференцијских сала, већ да интелектуалац има
дужност и обавезу да се суочава и нуди решења за актуелна друштвена
питања.
Веће Филолошког факултета са посебним задовољством је
упутило овај предлог Комисији за универзитетска признања, будући
да су управо њихове колеге, Мирела Радосављевић и Александар
Леви, својим одличним преводима значајних Екових дела завределе
да им сам аутор укаже признање за њихов рад тако што их је одабрао
за своје једине овлашћене преводиоце на територији Србије. Њих
двоје су, у том својству, укључени, као представници Србије, у
европски пројекат стварања мреже ексклузивних преводилаца дела
Умберта Ека који је покренут после међународног скупа (децембар
месец 2006) посвећеног проблемима превођења дела Умерта Ека и
Клаудија Магриса у непосредном разговору са самим ауторима. Већ
том приликом су славном италијанском семиотичару и писцу ставили
до знања да се и у нашој средини његова дела читају у оном облику и
с оном значењском слојевитошћу која је и типична за његово писање и
да је управо због тога и у нас изузетно цењен и читан.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Филолошког факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-1412 oд 16. септембра 2009. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Џону Серлу, професору Универзитету Беркли, Калифорнија
за одлучујући допринос развоју савремене филозофије у испитивању
феномена свести, интенционалности, вештачке интелигенције,
социјалне реалности и институционалних чињеница.
Образложење
Филозофски факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за
доделу почасног доктората америчком филозофу др Џону Серлу. Џон
Серл је рођен 31. јула 1932. године у Денверу, Колорадо. Сада држи
катедре Слусер и Милс (Slusser & Mills Professor) на Универзитету
Беркли, Калифорнија, где предаје филозофију духа. Серл је један
од најпознатијих америчких филозофа данашњице; његова научна
и предавачка делатност је богата, и разноврсна. Она обухвата више
кључних области савремене филозофије, и Серл је некима од њих
дао одлучујући допринос тако да после његових текстова те области
више нису биле исте. Тако је у метаетици његов чланак о извођењу
нормативних исказа из индикативних био прекретница у развоју
ове дисциплине. Његовом раду се посвећују конференције по целом
свету. Области његовог интересовања су: филозофија језика, говорни
чинови, филозофија духа, интенционалност, филозофија свести,
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онтолошка субјективност, вештачка интелигенција, природа социјалне
реалности, природа рационалности. У младости Серл је био активан у
универзитетском политичком животу, а као професор на Берклију он
се придружио покрету за слободу говора. 1971. је написао књигу Рат
на кампусу (The Campus War: A Sympathetic Look at the University in
Agony), у којој је испитао узроке побуна на универзитетим у Америци
у то време. И након тога био стално и на различите начине активан у
универзитетскм животу универзитета Беркли и америчкој академској
заједници.
Серлов филозофски рад је богат и разноврстан.
У филозофији језика Серл је даље развио Остинову (John Austin) теорију говорних аката. У својој Говорни акти (Speech Acts) из
1969. године Серл, развијајући Остинову идеју о «илокуционим
снагама» садржаним у различитим типовима наших говорних чинова,
развија једну теорију институционалних чињеница. Анализа појма
конститутивног правила у креирању неке институционалне чињенице
и његове улоге у врсти логике која се примењује на исказе о овим
чињеницама представља једну од прекретница у развоју аналитичке
филозофије средином 20. века. Ове идеје Серл даље развија, и
унеколико мења, у својој књизи Интенционалнос (Intnetionality) из
1983. године. У њој развија разлику у значењу које речи могу имати
као word-to-world и као world-to-word релације, у зависности од чега
се артикулише коначно значење речи. Ове Серлове идеје су имале
великог одјека и утицаја у даљем развоју филозофије језика, биле су
развијане, критиковане и оспораване. Серл је на ове критике одговорио
у својој књизи Конструкција социјалне реалности (The Construction of
Social Reality) из 1995.
У књизи Интенционалност: Оглед из филозофије духа (Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind) Серл повезује теорију
о илокуционим значењским снагама наших исказа са питањем
интенционалношћу, где уводи технички термин «позадина» или
«основа» («Background») који омогућава да даље се даље прецизира
контекстуално значење истих речи. Овај термин заједно са термином
«мрежа» («the Network») комплетира терен конституисања значења у
језику.
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Свест је следећа велика тема којом се бави Серл. У својој књизи
Поновно проналажење духа (The Rediscovery of the Mind) из 1992.
године он тврди да велики део модерне филозофије, почевши од
бихевиоризма, уствари одбацује постојање свести и указује на тешкоће
које повлачи неопходност да се појмовима као што је намера у таквим
описима стварности нађу адекватне замене.
Вештачка интелигенција је следећа велика тема којом се бави
Серл. Полазећи од тезе о тзв. «јакој вештачкој интелигенцији», Серл
конструише аргумент «кинеске собе», у напору да покаже да софтверска
интелигенција не повлачи никаву евиденцију о разумевању, иако може
да ефикасно изведе превођење, рецимо са једног језика на други (у
зависности од савршенства програма).
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Филозофског факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-1413 oд 16. септембра 2009. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Отфриду Хефеу (Otfried Höffe), професору Универзитета у
Тибингену, Немачка, за велики допринос развоју европске филозофије,
испитивању граница света, и напор да боље научимо однос између
етике и политике, као и однос између врлине и среће.
Образложење
Филозофски факултет је доставио Универзитету у Београду
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за доделу
почасног доктората др Отфриду Хефеу, професору Универзитета
у Тибингену, Немачка. У образложењу иницијативе наводи се да
је немачки филозоф Отфрид Хефе, професор на Универзитету у
Тибингену и стални гостујући професор на универзитету Санкт Гален
у Швајцарској, један од најплоднијих и најутицајнијих филозофа у
Немачкој у наше време. Области његовог филозофског интересовања
су широке, превасходно усмерене на етику и политичку филозофију. У
етици то су Кант, Аристотел и примењена етика (пословна, еколошка,
биоетика). У политичкој филозофији то су међународни односи,
теорија државе и права, глобална власт).
Отфрид Хефе је рођен 1943. године. Студирао филозофију,
историју, теологију и социологију од 1964. до 1970. на универзитетима
Минстер, Тибинген, Сарбрикен и Минхен. Био професор на
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универзитетима у Дуисбургу и Фрајбургу у Швајцарској, где је
предавао на немачком и француском језику, директор Истраживачког
центра за политичке студије, гостујући професор и истраживач на
универзитетима Базел, Берн, Лозана, Сент Луис, Харвард, Штутгарт,
Цирих итд.
Члан је Хајделбершке академије наука и Немачке академије за
истраживање природе Леополдина, дописни члан Collegium Europaeum
Jenense. Професор Хефе је већ носилац почасних доктората (honoris
causa) следећих универзитета: Порто Алегре, почасни члан Техеранске
Академије за филозофију и светску мудрост, почасни члан Института
за филозофију и социологију Летонског универзитета у Риги.
Уредник је часописа и едиција у издавачким кућама (Zeitschrift
für philosophische Forschung (од 1977); едиције “Denker” у Beck-Verlag
(од 1980, 78 томова), едиције “Klassiker Auslegen” у Akademie-Verlag
(од 1995, 33 тома); едиције The German Philosophical Tradition (од
2001). Такође је члан великог броја редакција и уређивачких савета у
часописима у Немачкој и у свету (Applied Philosophy, Ars Interpretandi,
Cuadernos de Etica, Dialogo Cientifico, Hobbes Studies, Internationales
Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Gesetzgebung, International Journal
of Applied Philosophy, Jahrbuch Politisches Denken, Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Kantian Review, Philosophie — Ethik, Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto).
Хефеу су посвећене следеће споменице и зборници: Wolfgang
Kersting (Hrsg.): Gerechtigkeit als Tausch? Auseinandersetzungen mit der
politischen Philosophie Otfried Höffes, Frankfurt/M. 1997; Stefan Gosepath und Jean-Christoph Merle (Hrsg.): Weltrepublik. Globalisierung und
Demokratie, München 2002; Rolf Geiger / Jean-Christophe Merle / Nico
Scarano (Hrsg.): Modelle politischer Philosophie, Paderborn 2003.
Професору Хефеу су посвећене су и следеће конференције и
симпозијуми: Second International Symposion on Justice / II Sympósio
Internacional sobre a Justiça (Porto Allegre 2000), Kolloquium Medizin
ohne Ethik / Médicine sans éthique?, organisiert von Prof. Dr. Lukas Sosoe
(Luxemburg 2004), Symposion Vernunft oder Macht? zum zehnjährigen
Bestehen der Forschungsstelle Politische Philosophie (Tübingen 2004),
Zwölfte Münstersche Vorlesungen zur Philosophie (2008)
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Отфрид Хефе је објавио 30 монографија, приредио још 25 књига,
написао 390 чланака студија и 60 приказа и осврта. Његова најновија
књига је Уметност живота и морал, или Да ли нас врлина чини срећним?,
објављена је у Beck Verlag, München 2007. Књига Имануел Кант је
доживела 7 издања; Етички лексикон, у прерађеном и проширеном
изгању, је 2008. године такође изашао изашао у 7. издању. Исте, 2008.
године, изашле су још три књиге које је припремио проф. Хефе:
Класици филозофије (I том: Од предсократоваца до Дејвида Хјума,
I I том: Од Имануела Канта до Џона Ролса), Увод у утилитаристичку
етику, класични и савремени текстови, и Мала историја филозофије.
Књиге професора Хефеа су преведене на више од 20 светских језика.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Филозофског факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска
признања број 612-515/612-1589/2-09oд 16. септембра 2009. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
др Ernst Ulrih von Weizsаcker, професору Универзитета у
Калифорнији, Санта Барбара, за пионирски допринос концепту
одрживог развоја, којим успоставља мост између очувања животне
средине и привредног развоја човечанства.
Образложење
Ernst Ulrih von Weizsаcker је рођен је 1939. године у Цириху,
Швајцарска. Магистрирао је физику 1965. године у Хамбургу, а 1969.
докторирао биологију у Фрајбургу, Немачка. 1972. постаје професор
биологије на Универзитету у Есену. 1975. Председник Универзитета
у Каселу, а 1981. именован је за директора Центра УН за науку
и технолошки развој у Њујорку. 1984. постављен је за директора
Института за европску политику заштите животне средине у Бону,
Лондону и Паризу. 1991. оснива и председава познатим Институтом
за климу, животну средину и енергију у Вуперталу. Члан је Римског
клуба, Европске Академије Наука, Светске Академије Уметности и
Науке.
1998. улази у Савезни парламент, као посланик СПД и председава
у Бендестагу анкетном комисијом за економску глобализацију и
Комисијом за животну средину. 2006. године именован је за декана
Доналд Брен школе за екологију и менаџмент, Универзитета Санта
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Барбара, Калифорнија. Тренутно је ко – председавајући Међународног
панела о одрживом коришћењу ресурса.
Добитник је следећих награда: 1989: Premio de Natura, 1996:
Војвода од Единбурга - Златна медаља (Duke of Edinburgh Gold Medal
of WWF International), 200. године дели награду Takeda Award са F.
Schmidt-Bleek-ом, 2008: Немачка награда животне средине.
Биолог и физичар проф. Ернст Улрих фон Вајцзекер слови за
антиципатора концепта одрживог развоја. Својим научним радом,
идејама и предлозима како да се дугорочно задовоље потребе
човечанства које се увећава, а да се истовремено сачувају основе живота
и заштити животна средина, дао је суштински допринос друштвеној
дискусији и истовремено је допринео да се ово ново мишљење научно
интегрише у науку, економску политику и друштвени развој.
Као експерт за екологију, еколошку ефицијенцију и биологију
проф. Веицзекер је дао низ конструктивних предлога за решавање
проблема заштите животне средине и написао је радове у тој области од
огромног значаја и утицаја. Његова најпознатија дела су ПОЛИТИКА
ЗЕМЉЕ, ФАКТОР ЧЕТИРИ, која је била бестселер, као и РИМСКИ
ИЗВЕШТАЈ са практичним упутствима како да се преполови потрошња
природних ресурса а за дупло повећа стандард. У настајању је дело
ФАКТОР ПЕТ.
Уназад више десетина година проф. Веицзекер је био ангажован
у бројним веома значајним институцијама где је обављао важне
послове и где је постављао темељне структуре. Тако је био председник
Универзитета у Каселу, Директор Центра УНО за науку и технологију у
Њујорку и директор Европског института за еколошку политику у Бону,
Лондону и Паризу. Био је оснивач и председник чувеног Института за
климу, екологију и енергију у Вупертал који је референтни институт
ЕУ. Његов ангажман мотивисао је Кофи Анана, Генералног секретара
УНО, да га ангажује као свог саветника за одрживи развој. 2003. и
2004. године радио је као представник Немачке и Комисији за политику
климе у влади Тонија Блера и урадио је предлога Велике Британије за
састанак Г-8 у вези са климатским променама.
Изабран је за копредседавајућег новог УНЕП-Панела за одрживи
менаџмент ресурса и копредседавајући је Радне групе за економске
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инструменте и заштиту животне средине у Савету за међународну
сарадњу у области заштите животне средине и развоје Републике
Кине.
На основу приложене документације, Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива ректора у складу са одредбама Правилника о
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје
основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе ректора и предлога Комисије за
универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-6.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157.
тачка 3. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета”
бр. 131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког факултета
број 429/3 од 16. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници од
23. септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др ЈАГОШУ ПУРИЋУ, редовном професору Физичког
факултета продужaва се радни однос за школску 2009/2010.годину,
односно до 30. септембра 2010. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној
08. јула 2009. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Јагошу Пурићу,
за наредну школску годину, односно до 30. септембра 2010. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2976/1 од 16. јула
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 23.
септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Richard M. Burton, професор Fuqua School of Business, Duke University у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је доставио образложени предлог да се
др Richard M. Burton, професор Duke University, изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Richard M. Burton испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку
као што је наведено у изреци.
(Београд, 28.септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07), а на предлог Технолошко-металуршког факултета, број
1312/1 од 11. септембра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 23. септембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гордана Вуњак Новаковић, професор Колумбија
Универзитета, САД у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
Образложење:
Технолошко-металуршки факултет је доставио образложени
предлог да се др Гордана Вуњак Новаковић, Колумбија Универзитета,
САД, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у
Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да проф. др Гордана Вуњак Новаковић испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду и једногласно донео
одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 28.септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана
7. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 149/2009), а на предлог
Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације
друштвено-хуманистичких наука, Већа групације медицинских наука
и Већа групације техничко-технолошких наука, Сенат Универзитета у
Београду на седници одржаној 23. септембра 2009.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље стручне и научно-истраживачке
радове студената Универзитета у Београду у 2008.
години, награђени су:
1. Са групације факултета природно-математичких наука
(награду деле):
НАТАША МИЛОЈЕВИЋ, студент Биолошког факултета за рад
под називом «Утицај микроталасног зрачења на биолошке системе;
модел систем γ бактериофаг у Escherichia coli» и МАРКО ИВАНОВИЋ,
студент Географског факултета, за рад под називом Инуити».
2. Са групације друштвено-хуманистичких наука:
САЊA УГРЧИЋ, студент Економског факултета за рад под
називом “Ниво информисаности студената Универзитета у Београду
о општим појмовима из области економије”.
3. Са групације факутета медицинских наука:
ИВАН ТОМИЋ, студент Медицинског факултета, за рад
под називом: „Морфолошке и функционалне карактеристике
хипофизно-тироидне осовине после централне примене грелина”.
4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
ГРУПA СТУДЕНАТА АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
(Богдан Баџа, Бојана Гребенар, Бојана Јовичић, Јована Папулић, Милош
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Тодоровић, Наташа Јанковић, Стеван Пешић, Тамара Миљанић, Тамара
Цветковић и Александра Ћеранић), за рад под називом Access to All.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 150-9/XXXVIII-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/4-1925/2/07 од 17. јуна
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Хеуристика за максимизацију информационе вредности рачунарских
тестова знања“ кандидата мр СРЂАНА ВЕРБИЋА, дипл. физичара за
теоријску и експерименталну физику
2. За менторе се именују:
1. проф. др Иван Аничин, Физички факултет (теорија мерења,
анализа података)
2. доц. др Лазар Тењовић, Филозофски факултет (психометрија,
статистичка анализа)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 612-452/4-1925/3/07)
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 Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/4-489/2/09 од 17. јуна
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Истраживање утицаја превентивне заштите од UV-зрачења као
узрочника рака коже и других обољења на адолесцентима“ кандидата
мр СУЗАНЕ МИЉКОВИЋ, дипл. фармацеута
2. За менторе се именују:
1. проф. др Горица Сбутега Милошевић, Медицински факултет
(хигијена са медицинском екологијом)
2. проф. др Ђуро Коруга, Машински факултет (биофизика,
биомедицинско инжењерство)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 612-452/4-489/3/09)
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 Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/4-461/2/09, од 17. јуна
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Златни пресек и филозофија природе“ кандидата ПРЕДРАГА
МИЛОСАВЉЕВИЋА, дипл. графички дизајнер, (докторске студије
„Историја и филозофија природних наука и технологије“)
2. За менторе се именују:
1. проф. др Снежана Бојовић, Хемијски факултет (историја
хемије, наука и култура у Србији 19. и 20. века)
2. проф. др Иван Аничин, Физички факултет (историја физике,
нуклеарна физика)
3. проф. др Зоран Лучић, Математички факултет (основи
геометрије, методика наставе математике)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 612-452/4-461/3/09)
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 Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/4-451/2/09, од 17. јуна
2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 23. септембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Технологија израде античког зидног сликарства на територији Србије“
кандидата мр ДРАГАНЕ РОГИЋ, сликара конзерватора
2. За менторе се именују:
1. проф. др Мирослав Вујовић, Филозофски факултет
(археологија)
2. др Горан Станишић, научни саветник, Институт за физику
(физика материјала)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 28. септембар 2009. године; Број: 612-452/4-451/3/09)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 150/29-16/2 од 28. септембра 2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 14. октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија
„Информациони системи и менаџмент“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – организационе
науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет организационих наука је дана 18. септембра 2009.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. јуна 2008. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 25. септембра 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 14. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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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 14. октобра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Бориславу Јефтенићу, наставнику
Универзитета у Београду – Eлектротехничког факултета, на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду.
(2) Др Борислав Јефтенић ће држати наставу из предмета
Електромоторни погони и Регулација електромоторних погона током
школске 2009/2010. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Eлектротехнички факултет је дана 07. октобра 2009. године
поднео Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Бориславу
Јефтенићу одобри рад на Факултету техничких наука Универзитета у
Новом Саду.
Наставно-научно веће Eлектротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. септембра 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 2714/4 од
02. октобра 2009. 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 14. октобра 2009. године, размотрио предлог
Факултета и већином гласова одобрио др Бориславу Јефтенићу рад на
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 26. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-4.1)
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 Електротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 14. октобра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Дејану Поповићу, наставнику
Универзитета у Београду – Електротехничког факултета, на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду.
(2) Др Дејан Поповић ће изводити наставу на дипломским
академским студијама у школској 2009/2010. години из предмета
Неуралне протезе.
О б р а з л о ж е њ е:
Електротехнички факултет је дана 07. октобра 2009. године
године поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се
наставнику – др Дејану Поповићу одобри рад на Факултету техничких
наука Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Електротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. септембра 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 2714/2 од
2. октобра 2009. 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 14. октобра 2009. године, размотрио предлог
Електротехничког факултета и већином гласова одобрио др Дејану
Поповићу рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом
Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 14. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-4.2)
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 Електротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 14. октобра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Мирјани Поповић, наставнику
Универзитета у Београду – Електротехничког факултета, на Факултету
техничких наука Универзитета у Новом Саду.
(2) Др Мирјана Поповић ће изводити наставу на дипломским
академским студијама у школској 2009/2010. години из предмета
Методе анализе електрофизиолошких сигнала.
О б р а з л о ж е њ е:
Електротехнички факултет је дана 07. октобра 2009. године године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику
– др Мирјани Поповић одобри рад на Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Наставно-научно веће Електротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 22. септембра 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 2714/3 од
2. октобра 2009. 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

Година XLVII, број 152, 13. новембар 2009.

47

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 14. октобра 2009. године, размотрио предлог
Електротехничког факултета и већином гласова одобрио др Мирјани
Поповић рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом
Саду.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 14. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-4.3)
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 Електротехничког
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 14. октобра 2009.
године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Србијанки Турајлић, наставнику
Универзитета у Београду – Електротехничког факултета, на Државном
универзитету у Новом Пазар.
(2) Др Србијанка Турајлић ће изводити наставу на дипломским
академским студијама у школској 2009/2010. години из предмета Улога
и концепт високог образовања као одраз историјског контекста.
О б р а з л о ж е њ е:
Електротехнички факултет је дана 29. септембра 2009. године
поднео Сенату Универзитета у Београду предлог да се наставнику – др
Србијанки Турајлић одобри рад на Државном универзитету у Новом
Пазару.
Наставно-научно веће Електротехничког факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 08. септембра 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 2603/2 од
25. септембра 2009 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 14. октобра 2009. године, размотрио предлог
Електротехничког факултета и већином гласова одобрио др Србијанки
Турајлић рад на Државном универзитету у Новом Пазару.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 14. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-4.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 48., тачка 30 и 76. тачка 2. Статута Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), а на
предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број 612-452/5-12.109 од 30. септембра 2009. године, Сенат Универзитета у Београду на
седници одржаној 21. октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ
У прву годину мултидисциплинарних дипломских академских
студија – „Европска и међународна политика и управљање кризом“,
уписаће се 30 студената у статусу студената који сами плаћају
школарину.
(Београд, 21. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-452/5-12.1-09)
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 Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/5-1111/3/09, од 30.
септембра 2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 21.
октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
“Локални приступ жилавом лому заварених спојева нисколегираног
челика” кандидата мр БОЈАНА МЕЂЕ, дипл. маш. инж.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Марко Ракин, Технолошко -металуршки факултет,
(инжењерство материјала)
2. проф. др Александар Седмак, Машински факултет
(механика)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 21. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-1111/4/09)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), а на предлог Већa
за мултидисциплинарне студије, броj 612-452/5-1112/4/09, од 30.
септембра 2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 21.
октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
“Ултразвучно праћење промена хемодинамике протока унутрашњих
каротидних артерија и вертебралних артерија после каротидне
ендартеректомије“ кандидата Анкe Митрашиновић, спец. неурологије
(докторскe студијe - Неуронауке).
2. За менторе се именују:
1.проф. др Ђорђе Радак, Медицински факултет, (васкуларна
хирургија)
2. проф. др Мирјана Поповић, научни саветник, Институт за
мултидисциплинарна истраживања и Електротехнички факултет
(неуронауке)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 21. октобар 2009. године; Број:150-9/I-1112/5/09)
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 Већa
за мултидисциплинарне студије, број 612-452/5-1206/3/09, од 30.
септембра 2009. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 21.
октобра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
“Мултидисциплинарни приступ дефинисању микроклиматских
услова за излагање и одлагање слика на дрвеном и платненом носиоцу”
кандидата мр ВАЊЕ ЈОВАНОВИЋ, конзерватора и рестауратора,
2. За менторе се именују:
1. доц. др Љиљана Дамљановић, Факултет за физичку хемију
2. проф. др Душан Мијин, Технолошко-металуршки факултет
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
10. септембра 2012. године.
(Београд, 21. октобар 2009. године; Број: 150-9/I-1206/4/09)
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 друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/1-2.1 од 22. октобра 2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 04. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма основних
академских студија права.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 01. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 29. јуна 2009. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 22. октобра 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 04. новембар 2009. године; Број: 150-9/ II-9.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких
наука број 612-25/1-2.2 од 22. октобра 2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 04. новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма дипломских
академских студија права.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 01. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 29. јуна 2009. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких је на седници
одржаној 22. октобра 2009. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке,
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 04. новембар 2009. године; Број: 150-9/ II-9.2)
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
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 4.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Саши Бован, наставнику Универзитета
у Београду – Правног факултета, на Филозофском факултету
Универзитета у Приштини.
(2) Др Саша Бован ће држати наставу основним академским
студијама из предмета социологија права током зимског семестра
школске 2009/2010. године.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 14. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Саши Бовану
одобри рад на Филозофском факултету Универзитета у Приштини.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 05. октобра 2009. године, на основу
чега је декан Факултета потписао сагласност број 2364/5 од 12. октобра
2009. 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 4. новембра 2009. године, размотрио предлог
Факултета и већином гласова одобрио др Саши Бовану рад на
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 04. новембар 2009. године; Број: 150-9/II-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
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 4.
новембра 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
(1) Др Јовици Тркуљи, наставнику Универзитета у Београду
– Правног факултета, не одобрава се рад на Факултету за медије и
комуникацију Универзитета Сингидунум.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни факултет је дана 14. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Јовици Тркуљи
одобри рад на Факултету за медије и комуникацију Универзитета
Сингидунум.
Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено
ангажовање на седници одржаној 05. октобра 2009. године, на основу
чега је декан Факултета потписао сагласност број 2446/4 од 12. октобра
2009. 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 4. новембра 2009. године, размотрио предлог
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Факултета и и одлучио да др Јовици Тркуљи не одобри рад на
конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 04. новембар 2009. године; Број: 150-9/II-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 Филозофског
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 4. новембра
2009. године, донео је
ОДЛУКУ
(1) Др Слободану Мијушковићу наставнику Универзитета у
Београду – Филозофског факултета, не одобрава се рад на Факултету
за медије и комуникацију Универзитета Сингидунум.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 15. октобра 2009. године поднео
Универзитету у Београду предлог да се наставнику др Слободану
Мијушковићу одобри рад на Факултету за медије и комуникацију
Универзитета Сингидунум.
Наставно-научно веће Филозофског факултета је одобрило
наведено ангажовање на седници одржаној 24. септембра 2009. године,
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 05/2-7 бр.
1531/1 од 15. октобра 2009. 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 4. новембра 2009. године, размотрио предлог
Факултета и и одлучио да др Слободану Мијушковићу не одобри рад
на конкурентској установи из става 1. ове Одлуке.
На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 04. новембар 2009. године; Број: 150-9/II-6.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 17. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06) и члана 4.
став 4. Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду, број 149/2009), а на предлог
факултета, доносим
ОДЛУКУ
За школску 2007/2008. годину додељује се награда “Студент
генерације”, следећим студентима:
1. Архитектонски факултет
Софија Станић 9.37
2. Биолошки факултет
Марија Мојић 10.00
3. Географски факултет
Дарко Исаиловић 9.10
4. Грађевински факултет
Ања Ранђеловић 9.51
5. Економски факултет
Драгана Драганац 9.97
6. Електротехнички факултет
Наташа Максић 10.00
7. Математички факултет
Јована Ђуретић 10.00
8. Машински факултет
Александар Хабер 9.97
9. Медицински факултет
Кристина Давидовић 9.97
10. Пољопривредни факултет
Ана Вучуровић 9.66
11. Правни факултет
Нина Кршљанин 10.00
12. Православни богословски факултет
Ратко Хрваћанин 9.42
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13. Рударско-геолошки факултет
Никола Вуковић 9.88
14. Саобраћајни факултет
Миљан Вучетић 9.93
15. Стоматолошки факултет
Светлана Тијанић 9.52
16. Технички факултет у Бору
Ивана Шекуларац 9.26
17. Технолошко-металуршки факултет
Милица Спасојевић 9.92
18. Учитељски факултет
Стајка Рајић 9.90
19. Факултет ветеринарске медицине
Милан Малетић 9.52
20. Факултет организационих наука
Урош Крчадинац 9.86
21. Факултет политичких наука
Марко Жиловић 9.86
22. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Ана Вељковић 9.73
23. Факултет спорта и физичког васпитања
Ненад Планић 9.06
24. Факултет за физичку хемију
Катарина Ћирић 9.90
25. Факултет безбедности
Јелена Раковић 9.58
26. Фармацеутски факултет
Гордана Драганац 9.87
27. Физички факултет
Милан Радоњић 10.00
28. Филозофски факултет
Ана Богдановић 9.89
29. Филолошки факултет
Сара Вулетић 9.69
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30. Хемијски факултет
Јелена Радосављевић 9.79
31. Шумарски факултет
Лазар Лешњак 9.43
(Београд, 23. 09. 2009. године; Број: 612-1977/1-09)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа
Архитектонског факултета број 2049/1 0д 17.9.1009. године , доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
1. Разрешава се арх. Бранислав Стојановић, редовни професор
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Зоран Никезић, редовни професор Архитектонског факултета, за члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
II
Мандат чланова Већа научних области
урбанистичких наука траје до 31. маја 2010. године.

грађевинско-

(Београд, 25. септембар 2009. године; Број: 1949/2)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

