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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 
7.04.2010. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Управном одбору АКУД-а „Бранко Крсмановић’’, због 
истека мандата:

1. проф. др Војислав Илић, Факултет ветеринарске медицине
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијско-

материјално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.

II

ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 
у Управни одбор АКУД-а „Бранко Крсмановић’’:

1. проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет 
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијско-

материјално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.

III

ИМЕНУЈE СЕ др Војислав Илић, ванредни професор Факултета 
ветеринарске медицине, за представника Универзитета у Београду у 
Надзорном одбору АКУД-а „Бранко Крсмановић’’.

(Београд, 7. април 2010. године; Број: 020-1056/2-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду (од 
22.02.1996. год., са изменама и допунама од 13.05.2005. год., 14.03.2006. 
год., 10.01.2008.год., и 24.09.2009. год.,) и члана 39. став 1. тачка 13. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 07.04.2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Савета 
Универзитета у Београду у Управном одбору Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду, 
због промене Статута Фондације:

1. проф. др Бранко Медојевић 
2. проф. др Сима Аврамовић 
3. проф. др Маја Леви-Јакшић 
4. проф. др Љиљана Колар-Анић
5. проф. др Божидар Росић
6. проф. др Ђорђе Шијачки

2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 
у Управном одбору Фондације за решавање стамбених потреба младих 
научних радника Универзитета у Београду:

1. проф. др Марко Иветић, проректор
2. проф. др Душан Најдановић 
3. проф. др Владан Ђокић 
4. проф. др Божидар Росић
5. проф.др Бранко Медојевић
6. проф. др Ђорђе Шијачки

(Београд, 07. април 2010. године; Број: 020-1056/4-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 6. Правила Фонда „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“ од 04.10.2005. године и члана 39. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
131/06, 140/08 и 143/08), а на предлог ректора Универзитета у Београду, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 07.04.2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фонда „Нови добротво-
ри Универзитета у Београду“: проф. др Бранко Медојевић, председник, 
проф. арх. Михаило Тимотијевић – Архитектонски факултет, проф. 
др Слободан Грубачић – Филолошки факултет, др Ђорђе Шијачки 
– Институт за физику, проф. др Мирољуб Милинчић-Географски 
факултет и проф. др Живан Лазовић – Филозофски факултет.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, 
проректор Универзитета у Београду, за председника Одбора Фонда 
„Нови добротвори Универзитета у Београду“.

3. ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Проф. др Владимир Костић, Медицински факултет
2. Проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности
3. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет
4. Др Драган Поповић, Институт за физику
5. Проф. др Радивој Митровић, Машински факултет

за чланове Одбора Фонда „Нови добротвори Универзитета у 
Београду“.

4. Мандат чланова Одбора Фонда „Нови добротвори Универзитета 
у Београду“ траје до 31.10.2012. године.

(Београд, 07. април 2010. године; Број: 020-1056/7-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 12. Правила Фонда „Сестре Булајић“ од 6. 
марта 1989. године, а сагласно члану 22. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета”, број 131/06, 140/08 и 143/08), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 07.04.2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА 

ФОНДА „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“

1. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, прорек-
тор Универзитета, за председника Одбора Фонда „Сестре Булајић“.

2. ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Проф. др Владимир Мако, декан Архитектонског факултета
2. Проф. др Шћепан Миљанић, декан Факултета за физичку хемију
3. Проф. др Миодраг Матељевић, декан Математичког факултета
4. Др Драгица Крговић, представник оснивача Фонда „Сестре Булајић“

за чланове Одбора Фонда „Сестре Булајић“.

3. Мандат чланова Одбора Фонда „Сестре Булајић“ траје до 
31.10.2012. године.

(Београд, 07. април 2010. године; Број: 020-1056/6-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 11. Правила Фонда „mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ од 2. децембра 1993. 
године, а сагласно члану 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 07.04.2010. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА „ФОНДА MR PH 

ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ  
И ING. OECC НИКОЛА ДРАГИЋЕВИЋ“

1. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, про-
ректор Универзитета, за председника Одбора „Фонда mr ph Љубица 
Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“.

2. ИМЕНУЈУ СЕ: 
1. Проф. др Марко Бацковић, декан Економског факултета
2. Проф. др Нада Ковачевић, декан Фармацеутског факултета
3. Милан Поповић, студент проректор
4. проф.др Милена Шешић Драгићевић, представник оснивача „Фонда 
mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“

за чланове Одбора „Фонда mr ph Љубица Војтех Драгићевић и 
ing. oecc Никола Драгићевић“.

3. Мандат чланова Одбора „Фонда mr ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ траје две године.

(Београд, 07. април 2010. године; Број: 020-1056/5-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08, 
143/08 и 150/09), Савет Универзитета, на седници одржаној 25.05.2010. 
године, доноси

О Д Л У К У

I

Именује се Комисија за сагледавање стања просторија у згради 
Капетан Мишиног здања, у саставу: 

1. Проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, проректор Универзитета,
2. Проф. др Милан Вукомановић, редовни професор Филозофског 

факултета, члан Савета, 
3. Проф. др Љиљана Марковић, редовни професор Филолошког 

факултета, 
4. Вељко Лешевић, члан Савета из реда представника студената,
5. Јасмина Кабадаја, дипл. инж. арх и 
6. мр Радомир Јоковић, представници Стручне службе Универзитета. 

II

Задатак Радне групе је да обиђе простор, сагледа стање и 
недостатке простора, као и начин његовог коришћења.

Радна група ће у најкраћем року поднети извештај Савету 
Универзитета o стању просторија у згради Капетан Мишиног здања.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/10-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 39. ст. 1. тач. 15. 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 
25.05.2010. године, донeo je 

З А К Љ У Ч А К

Не прихвата се понуда Фонда за развој Републике Србије 
о преношењу свог удела у Центру за науку и технолошки развој 
Универзитету у Београду, као суоснивачу.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/9-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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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 
25.05.2010. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Ратке Марић, доцента 
Факултета политичких наука у Београду, за представника Универзитета 
у Београду у Управном одбору Дома културе „Студентски град’’.

(Београд, 25.05.2010. године; Број: 020-1805/8-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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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 
25.05.2010. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање мр Зорана Стаменића, 
асистента Машинског факултета у Београду, за представника 
Универзитета у Београду у Управном одбору Студентског културног 
центра у Београду.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/7-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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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 
25.05.2010. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски 
центар „Београд’’:

1. Проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет у Београду 
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијско и 

материјално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/6-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 39. ст. 1. тач. 15. 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 
25.05.2010. године, доноси 

О Д Л У К У

Установи студентски центар „Београд’’ даје се на коришћење и 
одржавање Спортски центар Универзитета. 

Уговор о коришћењу и одржавању Спортског центра Универзитета 
са Установом студентски центар „Београд’’ биће закључен на период 
од 5 година.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитет у Београду не располаже ни потребном радном 
снагом, као ни средствима за одржавање и функционисање Спортског 
центра, који је својевремено додељен Универзитету на коришћење. 

Због намере Установе студентски центар „Београд’’ да изврши 
одређена улагања у реконструкцију комплекса отворених терена, 
уговор ће бити закључен на период од 5 година.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/5-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење) и члана 
144. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а на предлог Одбора 
за финансије, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
25.05.2010. године, донео је 

О Д Л У К У 
O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА 

И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1.
Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду, 

у складу са Kритеријумима које је утврдио Сенат Универзитета 
8.02.2006. године, издвајају део сопствених прихода за финансирање 
заједничких послова на нивоу Универзитета кроз:

1. Чланарину у износу од 10.000,00 динара месечно по факултету 
и институту.

2. Део школарине свих самофинансирајућих студената на свим 
нивоима студија у износу од 1.500,00 динара по студенту.

Члан 2. 
Средства из члана 1. тачка 1. факултет, односно институт уплаћује 

Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец, почев од 
01.01.2010. године.

Средства из члана 1. тачка 2. факултет уплаћује Универзитету 
након сваког уписног рока, а према броју уписаних самофинансирајућих 
студената.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/4-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 39. ст. 1. тач. 15. 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 
25.05.2010. године, доноси 

О Д Л У К У

Усваја се План рада Универзитета у Београду у 2010. години.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/2-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 58. став 4. Статута Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета” број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 25.05.2010. године, 
донео је

ПРАВИЛНИК О РАДУ  
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОМБУДСМАНА

Члан 1.

Овим Правилником уређују се поступак и начин функционисања 
Универзитетског омбудсмана.

Члан 2.
(1) Универзитетски омбудсман контролише рад Универзитета 

у Београду (у даљем тексту: Универзитет), високошколских 
јединица у саставу Универзитета, осталих зависних правних лица и 
организационих јединица Универзитета (у даљем тексту: јединице 
у саставу Универзитета), односно њихових органа, тела и служби, у 
циљу заштите права и интересе чланова универзитетске заједнице и 
унапређења квалитета образовног процеса.

(2) Под члановима универзитетске заједнице подразумевају се 
чланови универзитетске академске заједнице у смислу члана 8. став. 
1. Статута Универзитета у Београду, као и друга лица која су стално 
или привремено запослена на Универзитету у Београду, Право на 
обраћање Универзитетском омбудсману на једнак начин и под једнаким 
условима као чланови универзитетске заједнице имају и лица која 
сматрају да им је повредом права чију заштиту траже онемогућено 
да стекну статус члана универзитетске заједнице и лица која траже 
заштиту права везаних за свој ранији статус члана универзитетске 
заједнице који је престао. 

(3) Права и интереси чланова универзитетске заједнице које 
штити Универзитетски омбудсман су:

– основна људска права и слободе загарантовани Уставом 
Републике Србије, правилима међународног права, законима и другим 
правним актима који су на снази на простору Републике Србије,



Година XLVIII, број 156, 15. јул 2010. 17

‒ друга права, слободе и интереси засновани на Уставу Републике 
Србије, правилима међународног права, законима и другим правним 
актима који су на снази на простору Републике Србије,

‒ права, слободе и интереси засновани на Статуту Универзитета 
у Београду и другим универзитетским општим актима,

‒ права, слободе и интереси засновани на општим актима 
високошколских јединица у саставу Универзитета.

(4) Универзитетски омбудсман се посебно стара о заштити 
и унапређењу специфичних права, слобода и интереса чланова 
универзитетске академске заједнице у смислу члана 8. став 1. Статута 
Универзитета у Београду, пре свега о поштовању академских слобода 
у смислу члана 8. став 3. Статута Универзитета у Београду, као и о 
заштити и унапређењу других специфичних права и слобода у вези са 
положајем члана универзитетске академске заједнице.

(5) Универзитетски омбудсман се стара о унапређењу квалитета 
образовног процеса кроз старање о поштовању права, слобода и 
интереса наведених у ставовима 3. и 4. овог члана.

(6) Универзитетски омбудсман није овлашћен да у остваривању 
својих надлежности на било који начин ограничава или доприноси 
ограничавању академских слобода било ког члана универзитетске 
академске заједнице.

(7) У циљу систематизовања и прецизирања садржине права, 
слобода и интереса чланова универзитетске заједнице чијом се 
заштитом бави, а посебно оних права, слобода и интереса на које 
се односе ставови 4. и 5. овог члана, Универзитетски омбудсман ће, 
након обављених консултација са заинтересованим органима, телима 
и групама и што шире јавне расправе на Универзитету и у јединицама у 
саставу Универзитета, сачинити нацрт одговарајуће повеље о правима 
чланова универзитетске заједнице или неких категорија тих чланова 
(нпр. повеља о правима студената) и тај нацрт ће, након консултовања 
са Одбором за статутарна питања и добијања мишљења тог одбора у 
складу са чланом 53. став 1. тачка 3. Статута Универзитета, проследити 
Савету Универзитета ради усвајања.

(8) У циљу што успешнијег и потпунијег остварења свог мандата, 
Универзитетски омбудсман ће сарађивати са државним органима 
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надлежним за заштиту права, слобода и интереса грађана, у складу са 
општим актима који регулишу рад тих органа.

(9) Универзитетски омбудсман ће моћи да надлежним органима, 
телима и службама Универзитета или јединица у саставу Универзитета 
износи своја мишљења и сугестије у погледу заштите и унапређења 
права, слобода и интереса чланова универзитетске заједнице пред 
надлежним државним органима или другим субјектима ван састава 
Универзитета, уколико су та права, слободе и интереси везани за 
статус члана универзитетске заједнице њихових титулара.

Члан 3.

(1) Универзитетски омбудсман није овлашћен да контролише 
рад Ректора и Савета Универзитета.

(2) Универзитетски омбудсман за свој рад одговара Савету 
Универзитета.

Члан 4.

(1) У свом раду Универзитетски омбудсман ће се придржавати 
следећих начела:

1) Независности: Универзитетски омбудсман је независан у 
свом раду и не сме да прима инструкције и налоге ни од кога. Иако 
Универзитетски омбудсман за свој рад одговара Савету Универзитета, 
Савет нема право да му даје инструкције и налоге у погледу садржине 
његових активности у циљу заштите права и интересе чланова 
универзитетске заједнице и унапређења квалитета образовног 
процеса.

2) Неутралности и непристрасности: Универзитетски омбудсман 
има неутралан и непристрасан однос према свим учесницима у 
поступцима које води. Универзитетски омбудсман ће поступке из 
своје надлежности спроводити у складу са расправним начелом, 
дајући право и могућност свим странама да у потпуности изнесу своје 
аргументе и доказе, и третирајући потпуно равноправно аргументе и 
доказе свих страна. Не одступајући од неутралног и непристрасног 
односа, Универзитетски омбудсман ће, у складу са својом мисијом 
заштите права, слобода и интереса чланова универзитетске заједнице 
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и унапређења квалитета образовног процеса, посебно настојати да 
чињенице и правну ситуацију сагледава из перспективе чланова 
универзитетске заједнице о чијим се правима, слободама и интересима 
у сваком конкретном случају ради и да им пружа помоћ у заштити и 
остваривању тих права, слобода и интереса.

3) Поверљивости: Универзитетски омбудсман и припадници 
Стручне службе Универзитетског омбудсмана дужни су да током 
поступака које воде третирају као поверљиве податке и сазнања до 
којих дођу у вршењу својих активности. Поверљивост не представља 
препреку за обраћање Универзитетског омбудсмана Универзитету 
и јединицама у саставу Универзитета, односно њиховим органима, 
телима и службама, као и надлежним државним органима и другим 
институцијама у оквиру обављања своје мисије заштите права и 
интереса чланова универзитетске заједнице и унапређења квалитета 
образовног процеса. Поверљивост не представља препреку за 
предузимање мере објављивање података и сазнања о учињеним 
неправилностима и противправностима (члан 17. став 1. тачка 6. овог 
Правилника) као и за објављивање одговарајућих података и сазнања 
у годишњем и посебним извештајима Савету и објављивање тих 
извештаја (члан 18. овог Правилника). Универзитетски омбудсман и 
припадници Стручне службе Универзитетског омбудсмана дужни су 
да без икаквих изузетака чувају тајност података и докумената који су 
проглашени за поверљиве у складу са важећим прописима.

4) Неформалности: Иако је дужан да поштује правила о властитом 
поступку и начину функционисања садржана у овом Правилнику, као 
и одговарајућа правила која се примењују на комуникацију и сарадњу 
са надлежним органима, телима и службама Универзитета или 
јединица у саставу Универзитета или државним органима или другим 
субјектима ван састава Универзитета, Универзитетски омбудсман има 
широку слободу у тражењу, предлагању и учествовању у спровођењу 
и примени средстава, путева и начина за заштиту права, слобода и 
интереса чланова универзитетске заједнице и унапређење квалитета 
образовног процеса и изван редовних процедура.

(2) Универзитетски омбудсман ће се у свом раду придржавати 
етичког кодекса и стандарда поступања Међународне асоцијације 
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омбудсмана (the code of ethics and standards of practice of the Interna-
tional Ombudsman Association), као и кодекса професионалне етике 
Универзитета у Београду.

(3) Начела из ставова 1. и 2. овог члана која се односе на 
Универзитетског омбудсмана, односе се и на сва лица из Стручне 
службе Универзитетског омбудсмана.

Члан 5.

У циљу заштите права и интереса чланова универзитетске 
заједнице и унапређења квалитета образовног процеса, Универзитетски 
омбудсман:

1) врши контролу поштовања конкретних права, слобода и 
интереса појединих чланова универзитетске заједнице (у даљем 
тексту: заинтересовани чланови универзитетске заједнице) и

2) поступа на општи начин ради унапређења стања у области за 
коју је надлежан. 

Члан 6.

(1) Универзитетски омбудсман покреће поступак контроле 
поштовања конкретних права, слобода и интереса заинтересованих 
чланова универзитетске заједнице (члан 5. тачка 1. овог Правилника), 
по притужби заинтересованих чланова универзитетске заједнице или 
по сопственој иницијативи.

(2) Анонимне притужбе или притужбе које поднесу лица о чијим 
правима, слободама и интересима се у конкретном случају не ради 
неће бити узимане у обзир као такве, али могу бити извор сазнања 
за покретање поступка по сопственој иницијативи Универзитетског 
омбудсмана.

(3) Притужба се подноси у писаној форми и садржи назив 
институције, односно јединице на чији се рад односи, опис повреде 
права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, податке о 
томе која су правна средства искоришћена и податке о подносиоцу 
притужбе.

(4) Притужба се може поднети најкасније у року од две године од 
извршене повреде права члана универзитетске заједнице, односно од 
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последњег поступања, односно непоступања надлежних тела у вези 
са учињеном повредом права члана универзитетске заједнице. 

(5) На захтев подносиоца притужбе стручна лица у Стручној 
служби Универзитетског омбудсмана су дужна да му, без накнаде, 
пруже стручну помоћ у састављању притужбе.

(6) Ради олакшања сачињавања притужби Универзитетски 
омбудсман може да сачини образац притужбе и да га учини доступним 
члановима универзитетске заједнице у просторијама које користи 
Стручна служба Универзитетског омбудсмана или на интернет 
страници Универзитетског омбудсмана.

Члан 7.

Универзитетски омбудсман је дужан да поступи по свакој 
притужби осим:

1) ако предмет на који се односи притужба не спада у надлежност 
Универзитетског омбудсмана;

2) ако је притужба поднета након истека рока за подношење;
3) ако је притужба анонимна;
4) ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а 

подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року одређеном за 
допуну притужбе, нити се обрати Стручној служби Универзитетског 
омбудсмана за стручну помоћ у отклањању недостатка.

Члан 8.
(1) Код вршења контроле у погледу конкретних права права, 

слобода и интереса чланова универзитетске заједнице, Универзитетски 
омбудсман може:

1) да даје савете заинтересованим члановима универзитетске 
заједнице о правним средствима путем којих могу да обезбеде 
поштовање својих права, слобода и интереса, односно спрече њихово 
кршење (у даљем тексту: поступак саветовања);

2) да посредује између заинтересованих чланова универзитетске 
заједнице и Универзитета или јединица у саставу Универзитета, односно 
њихових органа, тела и служби који одлучују о правима, слободама и 
интересима тих лица (у даљем тексту: поступак посредовања);
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3) да спроводи поступке утврђивања да ли постоји повреда 
права, слобода и интереса заинтересованих чланова универзитетске 
заједнице и да предузима одговарајуће мере ради њихове заштите (у 
даљем тексту: поступак утврђивања повреде).

(2) У зависности од околности сваког појединачног случаја, и 
водећи посебно рачуна о властитој непристрасности и ефикасности 
и економичности у поступању, Универзитетски омбудсман ће се 
определити који ће од поступака из претходног става применити, да 
ли ће применити само један или више њих, и уколико се определи 
да примени више њих, да ли ће их применити истовремено или 
сукцесивно и којим редоследом.

(3) Универзитетски омбудсман ће у сваком случају покренути 
поступак утврђивања повреде ако заинтересовани члан универзитетске 
заједнице не успе да коришћењем правних средстава предложених 
у поступку саветовања обезбеди поштовање својих права, слобода 
и интереса, односно спречи њихово кршење и ако не успе поступак 
посредовања.

Члан 9.

(1) У поступку саветовања Универзитетски омбудсман ће 
обавестити заинтересованог члана универзитетске заједнице о томе 
која правна средства му стоје на располагању ради обезбеђења 
поштовања његових права, слобода и интереса, односно спречавања 
њиховог кршења, и даће му информације које су неопходне за 
доношење одлуке о коришћењу неког од тих средстава.

(2) У поступку саветовања Универзитетски омбудсман се 
неће упуштати у оцену да ли је притужба основана или не, нити ће 
прикупљати податке неопходне за давање такве оцене.

Члан 10.

(1) У поступку посредовања Универзитетски омбудсман ће 
предузети мере ради успостављања контакта и комуникације између 
субјеката укључених у ситуацију поводом које је поднета притужба или 
поводом које сматра да има основа за његово поступање по сопственој 
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иницијативи и настојаће да заједно са тим субјектима изнађе решење 
које је задовољавајуће за све те субјекте.

(2) Универзитет и јединице у саставу Универзитета, имају обавезу 
да се одазову на позив Универзитетског омбудсмана за успостављање 
контакта и комуникације и да у доброј вери учествују у покушају 
изналажења за све задовољавајућег решења.

(3) Универзитет и јединице у саставу Универзитета дужни су да 
се укључе у поступак посредовања у најкраћем року, а најдаље у року 
од 7 дана од пријема позива који им у том циљу упути Универзитетски 
омбудсман.

(4) У покушају изналажења решења у поступку посредовања, 
Универзитетски омбудсман ће своје предлоге решења и своју укупну 
активност заснивати на праву, правичности и моралу.

Члан 11.

(1) На почетку поступка утврђивања повреде Универзитетски 
омбудсман ће обавестити Универзитет или јединице у саставу 
Универзитета на чији се рад односи притужба о наводима из притужбе 
и изнетим и предложеним доказима и захтеваће од њих да му доставе 
одговор.

(2) Ако процени да је то потребно, Универзитетски омбудсман ће 
уз обавештење из става 1 овог члана приложити и копију притужбе и 
уз њу приложених доказа.

(3) Уколико поступак покреће по сопственој иницијативи, 
Универзитетски обудсман ће обавестити Универзитет или јединице у 
саставу Универзитета поводом чијег рада полреће поступак о својим 
сазнањима и разлозима за покретање поступка и о доказима којима 
располаже и захтеваће од њих да му доставе одговор.

(4) О свом поступању из ставоваа 1-3 овог члана, Универзитетски 
обудсман ће без одлагања обавестити заинтересованог члана 
универзитетске заједнице.

(5) Универзитет и јединице у саставу Универзитета дужни 
су да одговор из ставова 1 и 3 овог члана доставе Универзитетском 
омбудсману у року од 15 дана од дана пријема захтева за то. Изузетно, у 
случају опасности од настанка ненадокнадиве штете, Универзитетски 
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омбудсман може дати и краћи рок за давање одговора. На образложени 
захтев Универзитета и јединице у саставу Универзитета, Универзитетски 
омбудсман може, ако оцени да је тај захтев оправдан, одредити и рок 
дужи од 15 дана за достављање одговора.

(6) Уз одговор из ставова 1 и 3 овог члана, Универзитет и јединице 
у саставу Универзитета дужни су да Универзитетском омбудсману 
доставе и све доказе у прилог својих тврдњи којима располажу или да 
укажу на то где је могуће прибавити такве доказе.

(7) Након добијања одговора из ставова 1 и 3 овог члана, 
Универзитетски омбудсман ће приступити прикупљању доказа и 
утврђивању релевантних чињеница ради утврђења да ли постоје 
повреде права, слобода и интереса заинтересованих чланова 
универзитетске заједнице.

(8) Уколико утврди да постоје повреде права, слобода и интереса 
заинтересованих чланова универзитетске заједнице, Универзитетски 
омбудсман ће наложити Универзитету или јединици у саставу 
Универзитета да у року од 15 дана отклони неправилност у свом раду 
која је до те повреде довела, као и све штетне последице које су из ње 
проистекле.

(9) Изузетно, у случају опасности од настанка ненадокнадиве 
штете, Универзитетски омбудсман може дати и краћи рок за поступање 
из става 8 овог члана. На образложени захтев Универзитета и јединице 
у саставу Универзитета, Универзитетски омбудсман може, ако оцени 
да је тај захтев оправдан, одредити и рок дужи од 15 дана за поступање 
из става 8 овог члана.

(10) Универзитетски омбудсман ће и заинтересоване чланове 
универзитетске заједнице обавестити о томе да је утврдио да постоје 
повреде њихових права, слобода и интереса, као и о налогу за отклањање 
неправилности, поступању или непоступању по том налогу и даљим 
планираним и предузетим мерама.

(11) Уколико утврди да не постоје повреде права, слобода и 
интереса заинтересованих чланова универзитетске заједнице или 
да су повреде које су постојале и њихове последице отклоњене пре 
окончања поступка утврђивања повреде, Универзитетски омбудсман 
ће о томе обавестити све стране у поступку.
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Члан 12.

(1) Универзитет и јединице у саставу Универзитета, односно 
њихови органи, тела и службе, имају обавезу да сарађују са 
Универзитетским омбудсманом и да му омогуће приступ просторијама 
и ставе на располагање све податке којима располажу, а који су од 
значаја за поступак који води односно за остварење циља његовог 
превентивног деловања, без обзира на степен њихове тајности, осим 
када је то у супротности са законом. 

(2) Универзитетски омбудсман има право да обави разговор 
са сваким запосленим на Универзитету и јединицама у саставу 
Универзитета када је то од значаја за вршење послова из његове 
надлежности.

(3) Универзитетски омбудсман има право да, уз претходну најаву, 
присуствује заседањима свих органа и тела Универзитета и јединица 
у саставу Универзитета када је то од значаја за вршење послова из 
његове надлежности. Универзитетски омбудсман своје присуство 
може најавити и непосредно пре одржавања заседања.

(4) Универзитет и јединице у саставу Универзитета, односно 
њихови органи, тела и службе, не смеју да предузимају мере у циљу 
нарушавања начела независности из члана 4. став 1. тачка 1. овог 
Правилника.

Члан 13.

(1) У свим фазама поступка контроле поштовања конкретних 
права, слобода и интереса заинтересованих чланова универзитетске 
заједнице (члан 5. тачка 1. овог Правилника), било да поступак води 
по притужби заинтересованих чланова универзитетске заједнице или 
по сопственој иницијативи, Универзитетски омбудсман ће одржавати 
контакт са заинтересованим члановима универзитетске заједнице, 
обавештавати их о току поступка и тражити од њих потребне податке 
и доказе, а по потреби и њихово мишљење о појединим питањима од 
значаја за поступак.

(2) Не одступајући од начела неутралности и непристрасности иѕ 
члана 4. став 1. тачка 2. овог Правилника, Универзитетски омбудсман 
ће у вођењу поступака и посебно у комуникацији са заинтересованим 
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члановима универзитетске заједнице водити рачуна о неравноправном 
односу у коме се они по природи ствари налазе у односу на органе, тела 
и службе Универзитета и јединица у саставу Универзитета, односно у 
односу на саме те институције.

Члан 14.
Поступајући на општи начин ради унапређења стања у области 

за коју је надлежан (члан 5. тачка 2. овог Правилника), Универзитетски 
омбудсман ће:

1) давати мишљења приликом доношења прописа Универзитета 
и јединица у саставу Универзитета о питањима од значаја за заштиту 
права и интереса чланова универзитетске заједнице и унапређење 
квалитета образовног процеса;

2) сачинити нацрт повеље о правима чланова универзитетске 
заједнице или неких категорија тих чланова у складу са чланом 1 став 
7 овог Правилника;

3) давати сугестије општег карактера о питањима од значаја 
за заштиту права и интереса чланова универзитетске заједнице и 
унапређење квалитета образовног процеса, на захтев Универзитета и 
јединица у саставу Универзитета или на сопствену иницијативу;

4) размарати годишње и друге повремене извештаје Универзитета 
и јединица у саставу Универзитета о питањима од значаја за заштиту 
права и интереса чланова универзитетске заједнице и унапређење 
квалитета образовног процеса и давати предлоге и сугестије, односно 
тражи допунска објашњења и информације.

Члан 15.
(1) Универзитет и јединице у саставу Универзитета ће 

приликом доношења својих прописа достављати нацрте тих прописа 
Универзитетском омбудсману на мишљење у погледу питања од 
значаја за заштиту права и интереса чланова универзитетске заједнице 
и унапређење квалитета образовног процеса која се регулишу тим 
прописима.

(2) Универзитет и јединице у саставу Универзитета могу 
тражити мишљење од Универзитетског омбудсмана и у другим фазама 
доношења својих прописа.
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(3) Универзитетски омбудсман може и на сопствену иницијативу, 
у било којој фази доношења прописа Универзитета и јединица у 
саставу Универзитета, давати мишљење у погледу питања од значаја 
за заштиту права и интереса чланова универзитетске заједнице и 
унапређење квалитета образовног процеса која се регулишу тим 
прописима.

(4) Универзитет и јединице у саставу Универзитета дужни су да 
приликом доношења својих прописа воде рачуна о мишљењима која 
им је дао Универзитетски омбудсман.

Члан 16.
(1) Универзитет и јединице у саставу Универзитета подносиће 

Универзитетском омбудсману годишње извештаје о питањима из 
оквира својих активности од значаја за заштиту права и интереса 
чланова универзитетске заједнице и унапређење квалитета образовног 
процеса.

(2) Извештаји из става 1 овог члана односиће се на период од по 
једне школске године у смислу члана 79. Закона о високом образовању 
и биће достављани Универзитетском омбудсману до краја календарске 
године у којој се завршава школска година на коју се извештај 
односи.

(3) Ради обезбеђења униформности и потпуности извештаја из 
става 1 овог члана, Универзитетски омбудсман ће донети упутство о 
начину израде извештаја и благовремено га доставити Универзитету и 
јединицама у саставу Универзитета.

(4) Након упознавања са садржином извештаја из става 1 
овог члана, Универзитетски омбудсман може, у циљу заштите 
права и интересе чланова универзитетске заједнице и унапређења 
квалитета образовног процеса, Универзитету и јединицама у саставу 
Универзитета давати предлоге и сугестије, односно тражити допунска 
објашњења и информације.

Члан 17.
(1) У случају да се органи, тела и службе Универзитета или 

јединица у саставу Универзитета, одговорна лица и запослени у њима, 
као и било који други члан универзитетске заједнице оглуше о своју 



Гласник универзитета у београду28

обавезу сарадње са Универзитетским омбудсманом предвиђену овим 
Правилником или другим прописима Универзитета или уколико 
Универзитет или јединица у саставу Универзитета у датом року не 
отклоне неправилност у свом раду која је довела до повреде права, 
слобода и интереса заинтересованих чланова универзитетске заједнице 
утврђене у поступку пред Универзитетским омбудсманом, као и све 
штетне последице које су из те повреде проистекле, Универзитетски 
омбудсман је дужан да предузме једну или више следећих мера:

1) да се обрати Одбору за професионалну етику Универзитета 
ради вођења поступка против лица која сматра одговорним за повреду 
Кодекса професионалне етике;

2) да захтева од Ректора да предузме мере из своје надлежности 
ради отклањања неправилности и противправности;

3) да захтева да се на дневни ред Савета стави питање неправилног 
и противправног поступања које је констатовао и да Савет донесе одлуке 
из оквира своје надлежности ради отклањања тих неправилности и 
противправности и њихових штетних последица;

4) да захтева да се на дневни ред Сената стави питање 
неправилног и противправног поступања које је констатовао и да 
Савет донесе одлуке из оквира своје надлежности ради отклањања тих 
неправилности и противправности и њихових штетних последица;

5) да се, по потреби, обрати надлежним државним органима или 
другим телима ван састава Универзитета, ради предузимања мера из 
њихове надлежности;

6) да, уколико је заинтересованом члану универзитетске 
заједнице утврђеном повредом права, слобода и интереса нанета 
морална штета, у другим ситуацијама када се ради о тежим повредама 
права, слобода и интереса чланова универзитетске заједнице и у 
случајевима упорног и грубог одбијања сарадње са Универзитетским 
омбудсманом, уз претходну сагласност заинтересованог члана 
универзитетске заједнице, на интернет страници Универзитетског 
омбудсмана и у другој одговарајућој универзитетској публикацији, 
а у случају посебно наглашене потребе и у дневној штампи, објави 
потребне податке о учињеним неправилностима и противправностима, 
њиховим извршиоцима и оштећеним лицима.
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(2) Ако нађе да у радњама одговорног лица или запосленог на 
Универзитету или у јединици у саставу Универзитета, као и било ког 
другог члана универзитетске заједнице, има елемената кривичног 
или другог кажњивог дела, Универзитетски омбудсман је дужан да 
надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање 
кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка. 

Члан 18.

(1) Универзитетски омбудсман подноси Савету редован годишњи 
извештај у коме се наводе подаци о активностима у претходној 
години, подаци о уоченим недостацима у раду Универзитета и 
јединице у саставу Универзитета, односно њихових органа, тела и 
служби, подаци о општем стању заштите права и интересе чланова 
универзитетске заједнице и о квалитету образовног процеса, као 
предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.

(2) Извештај о раду се подноси најкасније до 31. марта наредне 
године и објављује се на интернет страници Универзитетског 
омбудсмана и другој одговарајућој универзитетској побликацији, а 
доставља се и средствима јавног информисања.

(3) У току године Универзитетски омбудсман може, по сопственој 
иницијативи или на захтев Савета, да подноси и посебне извештаје, 
ако за тим постоји потреба.

Члан 19.

(1) Универзитетском омбудсману у раду помаже Стручна служба 
Универзитетског омбудсмана.

(2) Организација и рад Стручне службе Универзитетског 
омбудсмана, као саставног дела Стручне службе Универзитета, уређује 
се општим актом о систематизацији, који доноси Ректор Универзитета, 
у складу с општим актом о јединственим стандардима из члана 136. 
став 2. Статута Универзитета. Код уређивања организације и рада 
Стручне службе Универзитетског омбудсмана, Ректор Универзитета 
ће посебно водити рачуна о предлозима које му у том погледу да 
Универзитетски омбудсман.
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Члан 20.

(1) Седиште Универзитетског омбудсмана и Стручне службе 
Универзитетског омбудсмана налази се у седишту Универзитета у 
Београду, на адреси: Студентски трг број 1, Београд.

(2) Универзитетски омбудсман и Стручна служба Универзитетског 
омбудсмана имају на располагању канцеларије и опрему неопходне за 
обављање њихових активности.

(3) Изузетно, у случају потребе, Универзитетски омбудсман 
и Стручна служба Универзитетског омбудсмана могу да користе и 
канцеларијски простор ван седишта Универзитета, у оквиру простора 
неке од јединица у саставу Универзитета, на основу споразума 
Универзитета и те јединице у саставу Универзитета.

(Београд, 25. мај 2010. године; Број: 020-1805/3-10)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), 
члана 131. став 2. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09) и 
члана 9. Правилника о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса, а на предлог Наставно -научног већа 
Maшинског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др MИРОЉУБУ АЏИЋУ, редовном професору Maшин-
ског факултета у пензији додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Maшински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Mирољубу Аџићу, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 03. фебруара 2010. године, образовао је стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: академик Владан Ђорђевић, професор Машинског 
факултета у пензији, проф. др Александар Седмак, Машински 
факултет; проф. др Бранислав Јојић, Машински факултет; проф. др 
Шћепан Миљанић, Факултет за физичку хемију и академик Зоран 
Ђурић, ИХТМ.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Mирољубу Аџићу 03. марта 2010. године. Реферат и предлог одлуке 
објављени су на сајту Универзитета у Београду.

Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду, 
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на седници одржаној 28. априла 2010. године, тајним гласањем, 
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 

 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, 140/08, 143/08, 150/09), 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 612/515-1.1 oд 26. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Господину Франку Фратинију, министру спољних послова 
Републике Италије за допринос правној науци, унапређењу научне 
сарадње Универзитета у Београду са италијанским универзитетима у 
процесу приближавања Србије Европској Унији.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Господин Франко Фратини (Franco Frattini) је рођен 14. 
марта 1957. године у Риму. Дипломирао је право 1979. године а 
две године касније именован је за државног тужиоца. Године 1984. 
потављен је за државног правобраниоца у канцеларији Генералног 
тужиоца и ту дужност је обављао до именовања за члана Државног 
савета 1986. године. До краја деведесетих година обављао је и низ 
других високих дужности у државној администрацији: судија у 
Регионалном админстративном суду Пијемонта (1984-1986), правни 
саветник Министарства финансија (1986), правни саветник заменика 
премијера (1990-1991), заменик генералног секретара у кабинету 
премијера Ћампија (1993-1994), генерални секретар у кабинету 
премијера Силвија Берлусконија (1994-1995), министар за цивилну 
службу и регионална питања у влади Ламберта Динија (1995-1996), 
градски саветник Рима (1997-2000) и др. За посланика је изабран на 
општим изборима у Италији 1996. године на листи странке „Форца 
Италија“.
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Први пут је постао члан владе Силвија Берлусконија 2001. а 14. 
новембра 2002. године именован је на дужност министра иностраних 
послова коју је обављао до 18. новембра 2004. године. Дужност 
европског комесара за правду, слободе и безбедност и једног од пет 
потпредседника Комисије Европске уније под председавањем Хозе 
Мануел Бароза преузео је 22. новембра 2004. године и обављао је до 
18. новембра 2008. године. Фратинијеви приоритети на овој функцији 
били су: основна права и грађанство, борба против тероризма и 
организованог криминала, питања имиграције и азила, чвршћа сарадња 
између полиције, правосеудних и царинских власти, равноправни 
приступ свих грађана ЕУ правди и права детета. Дужност министра 
спољних послова Италије поново је преузео 8. маја 2008. године. Уз 
ову функцију налази се и на месту посланик у парламенту региона 
Венеција Жулија као представник коалиције „Људи слободе“ као и 
члана Државног савета (од 1986). Члан је странке Народ и слобода од 
2007. године.

Као министар спољних послова Италије значајно је допринео 
развоју билатералних односа Италије и Србије. Током његовог мандата 
између две земље успостављене су интензивне политичке везе које су 
утицале и на унапређење привредне срадње између Италије и Србије. 
У овом раздобљу склопљен је велики број привредних и других 
споразума између две земље. Према његовом мишљењу, „две земље 
повезују веома блиске историјске везе“ и Италију са Србијом повезује 
„дубоко осећање људског и историјског заједништва“. Франко Фратини 
је пружио снажну подршку приближавању Србије и других држава 
Западног Балкана Европског унији. Захваљујући напорима италијанске 
дипломатије и самог министра Фратинија током 2009. године Србија 
је остварила значајан напредак у приближавању ЕУ, почев од укидања 
визног режима, преко привремене деблокаде Прелазног трговинског 
споразума до подношења кандудатуре за чланство у ЕУ.

Франко Фратини је плодан аутор у италијанској правној 
литератури где је објавио бројне стручне текстове и коментаре 
(часописи „Giurisprudenza Italina“, „Rivista Giurdica del Lavoro“, „Il 
Foro Italiano“ и други). У стручним круговима запажена је његова 
дефиниција „административног акта“ („Annuario della Giurispru-
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denza aministrativa“, ed. Maggoli) као и прилог о улози државе у 
историјским, уметничким и еколошким питањима у „Relazioni quin-
qienalle 1976-1980“. Поред ових радова објавио је и коментар Закона 
о мерама одбране на мору (часопис „Le nuove leggi civili“, CEDAM 
1985), аналитички коментар о прописима у области јавних набавки, 
коментар о Бечкој конвенцији о уговорима о међународној трговини 
и друге. Са Карлом Панелом је написао и објавио књигу „Cambiamo 
rotta“ (Edizioni Piemme 2004). Предавао је на Одељењу за грађанско 
право Правног факултета универзитета „Ла Сапиенца“ у Риму, био 
је уредник неколико правних часописа, 1999. године је именован за 
стручног саветника Италијанског националног олимпијског комитета 
приликом израде његове повеље и обављао друге стручне и политичке 
дужности.

Господин Фратини је посебно заслужан за успостављање и 
дугогодишње плодно развијање једног од најинтезивнијих облика 
међународне сарадње Универзитета у Београду као што је сарадња са 
Универзитетом La Sapienza из Рима. Универзитет у Београду је тиме 
стекао значајну међународну афирмацију. 

На основу свега наведеног оцењено је да је Господин Франко 
Фратини, министар спољних послова Италије, личност која је својим 
политичким, стручним и личним ангажовањем остварио значајан 
допринос развоју правних дисциплина у Италији, интеграционих 
процеса у Европи, унапређивању односа Италије и Србије и 
приближавању наше земље Европској унији, те је Комисија утврдила 
да поднета иницијатива даје основу за доделу признања.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-6.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 140/08, 143/08, 150/09), 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 612/515-1.2 oд 26. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Мајклу Волзеру (Мichael Walzer), професору емеритусу на 
Институту за напредне студије Универзитета Принстон, САД за 
изузетан и оригинални допринос политичкој филозофији и за развијање 
теорије правде и људских права, теорије демократије и међукултурне 
толеранције.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Професор Волзер је један од најутицајнијих живих политичких 
филозофа и ангажованих критичких интелектуалаца. његове области 
интересовања су широке и до сада је писао о многим темема: социјалној 
правди, толеранцији, политичким обавезама, револуцијама, праведним 
и неправедним ратовима, политичком радикализму, национализму 
итд. Поред академског рада познат је и по интелектуалном ангажману 
и левичарској оријентацији. Налази се на листи сто најутицајнијих 
светских интелектуалаца о којој су гласали читаоци часописа Foreign 
Affairs и британског Prospect magazine. 

Мајкл Волзер је рођен 1935. године. Дипломирао је историју 
на Брандајс универзитету 1956, а последипломске студије завршио 
на Кембриџу (1956-1957) и Харварду. Докторирао је политичке науке 
(Government) на универзитету Харвард 1961 године. Предавао је на 
универзитету Принстон (1961-1966), Харвард (1966-1980), а од 1980 
године је стални члан Института за напредне студије на Принстону. 
На Харварду је 1971. године заједно са Робертом Нозиком држао 
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прослављени заједнички курс „Капитализам и социјализам“, у коме су 
супростављали властите позиције о друштвеној правди. Предавао на 
универзитетима широм света и члан је управног одбора Хебрејског 
универзитета. Дугогодишњи је уредник уредник часописа Dissent, 
члан уредништва часописа Philosophy and Public Affairs, Political The-
ory и The New Republic. Професор Волзер је добитник је престижних 
међународних награда, укључујући холандску награду Spinoza Lens, која 
се додуљује сваке друге године и немачку Dr.-Leopold-Lucas награду.

До сада је објавио 27 књига и више од 300 чланака у часописима. 
Међу најпознатија дела спадају Just and Unjust Wars ( 1977 ), Spheres 
of Justice ( 1983 ), Interpretation and Social Criticism ( 1987 ), On Tolera-
tion (1997), Arguing About War (2004). Професор Волзер је био један 
од уредника велике едиције The Jewish Political Tradition. његове 
књиге (око 15 превођених наслова) су преведене на више од двадесет 
светских језика. На српски језик су преведене књиге Подручја правде и 
Шта значи бити американац. Секундарна литература обухвата више од 
хиљаду наслова, а велики број угледних часописа из области политичке 
теорије укључујући Ethics and International Affairs, Polity, Philosophy 
and Social Criticism објављивао је темате о његовим делима. 

Академски и јавни ангажман професора Волзера усмерен је 
на ширење идеје друштвене правде, демократије и успостављање 
толерантнијег режима међународних односа у међународним односима. 
његова велика заслуга је што је показао да је о конкретним проблемима 
нашег времена могуће расправљати са апаратуром политичке теорије 
и политичке филозофије које су сматране апстрактним дисциплинама 
удаљеним од политичке реалности. За адекватно схватање и процену 
политичких прилика у данашњем свету потребна је сложена теоријска 
апаратура и пажљива процена аргумената и контрааргумената без 
моралне охолости и самоуверености која води поједностављивању и 
црно-белој слици света. Вишедеценијско уредништво у часопису Dis-
sent који негује левичарску и антиимпреријалну оријентацију сведочи 
о једном таквом покушају. Покушају да се на теоријски захтеван начин 
активно утиче на практичну политику, а који је снажно инспирисан 
идеалима правде и међукултурне толеранције. То је промоција културе 
дијалога која разликује насиље и доминацију од размене аргумената.
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Као водећи политички филозоф данас у свету професор Волзер 
ће 17. јуна т.г. у Београду отворити 11. међународну конференцију о 
међународном праву и етици, The International Law and Ethics Conference 
Series (ILECS), при чему ће цела једна сесија бити посвећена његовој 
теорији праведних и неправедних ратова. Ове конференције су од 1996. 
године окупљале водеће моралне, правне и политичке филозофе а у 
организацији проф. Јована Бабића и др Петра Бојанића уз подршку 
Српског филозофског друштва, Оделења за филозофију Филозофског 
факултета, Универзитета у Београду и Министарства за науку.

Тим поводом ће бити објављене и две књиге Мајкла Волзера 
(Праведни и неправедни ратови, у издању „Службеног гласника“ 
и Политика и филозофија у издању „Албатроса плус“) а професор 
Волзер ће одржати и предавање на Факултету политичких наука, на 
последипломском курсу „Теорије правде“. На Факултету политичких 
наука је до сада одбрањено неколико дипломских радова посвећених 
Волзеровој теорији о подручјима правде, а у већем броју магистарских 
и докторских теза његов допринос политичкој филозофији 
комунитаризма је био предмет анализе.

Волзерова теорија о подручјима правде је саставни део неколико 
курсева на Факултету политичких наука („Историја политичких 
теорија“, „Савремена политичка теорија“, „Теорије правде“, „Политика 
отпора и грађанска непослушност“).

На основу иницијативе Факултета политичких наука и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду 
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 28.04.2010. године; Број: 150–58/VIII-6.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 140/08, 143/08, 150/09), 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 612/515-1.2 oд 26. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Нобухиро Шиби, професору Универзитета у Токију, Јапан за 
научни допринос историјској науци, а посебно за проучавање историје 
Србије, Југославије и Југоисточне Европе.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Професор Нобухиро Шиба (Токио, 1946) редовни је професор 
на Токијском универзитету (Graduate school of Arts and Sciences, Divi-
sion of Area Studies и Graduate Programme in Human Security). После 
дипломе стечене на Факултету за уметности и науке на универзитету 
Саитама, заинтересовао се историју Балкана и студије источне 
Европе. У тим областима усавршавао се током мастер и докторских 
студија на Универзитету у Токију (докторирао је 1979. године на Grad-
uate School of Literature, Waseda University, Tokyo, Japan). Нарочито 
је важно нагласити да је време од 1975. до 1977. године провео на 
специјализацији у Београду, где је као гостујући специјализант био 
укључен у рад Одељења за историју. Предавачку каријеру започео је 
1979. године и од тада је предавао на многим јапанским универзитетима 
(Waseda University, Chuo Unversity, Tsuda University, Keiai Univer-
sity...). Ванредни професор постао је 1989. године, а редовни 1994. 
године. На додипломским, мастер и докторским студијама предаје 
историју Балкана.
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Читав научни рад професора Шибе усмерен је на студије 
балканске историје. Из те области објавио је три монографије. Nation-
alism in the Balkans (Tokyo 1996), Contemporary History of Yugoslavia 
(Tokyo 1996) и Illustrated History of the Balkans која је обављена у два 
издања 2001. и 2006. године. Био је уредник пет зборника посвећних 
Балканској историји на јапанском језику (History of the Balkans and the 
History Education (Tokyo, 2008); The Frontier of Balkan Studies (Tokyo, 
2006) ; The Sixty-Five Chapters for Balkan Studies (Tokyo, 2005); History 
of the Balkans (Tokyo, 1998) и један на енглеском језику (In Search of a 
Common Regional History: the Balkans and East Asia in History Textbook 
(Tokyo, 2006). Уз то објавио је и већи број чланака (библиографија 
радова прикључена је на крају) на јапанском и енглеском језику 
посвећених балканској историји.

Посебно треба нагласити чињеницу да је Професор Шиба током 
свог рада на Универзитету у Токију направио читаву школу балканске 
историје. Тренутно он има око 30 постдипломаца и доктораната. 
Већина њих специјализовала се за српску или југословенску 
историју. На универзитету у Токију они су похађали курсеве српског 
језика, а потом су, захваљујући помоћи јапанске владе, добијали 
двогодишње стипендије за учење језика и историјска истраживања, 
која су најчешће обављали у Београду. Захваљујући томе и, у првом 
реду професору Шиби, створен је у Јапану јак центар који окупља 
стручњаке за српску и балканску историју. Један од припадника те 
школе, Професор Момосе, од школске године 2007-2008, добио је 
наставничку позицију на универзитету у Осаки, где је увео студије 
српског језика и историје, чиме је, поново захваљући професору 
Шиби, започето оснивање и другог центра за изучавање српске 
прошлости у Јапану. 

Докторанти професора Шибе били су везани за Катедру за општу 
савремену историју, на коју су долазили на консултације. Неки од њих 
гостовали су и на настави на Одељењу за историју, информишући 
наше студенте о појединим проблемима савремене јапанске историје. 
И професор Шиба је држао предавања нашим студентима, на којима 
их је, у првом реду, обавештавао о студијама Балкана у Јапану, што је 
наишло на велико интересовање студената.
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Професор Шиба био је руководилац и већег броја научних 
пројеката. За нашу науку посебно је важан пројекат који је водио током 
последње две године (In Search of a Common Regional History: the Bal-
kans and East Asia in History Textbook), који је омогућио Професору 
Шиби да на Универзитет у Токију позове три српска историчара 
(Проф. др Милана Ристовића, проф. др Дубравку Стојановић и др 
Предрага Марковића) који су учествовали на научним скуповима и 
држали предавања на универзитету у Токију, чиме су продубили 
сарадњу са јапанским студентима и добили прилику да их упознају са 
српском историографијом. Треба посебно нагласити и да је Професор 
Нобухиро Шиба председник Српско – јапанског друштва.

Сви наведени разлози потврђују да је професор Шиба учинио 
веома много за ширење знања о српској прошлости и да је, захваљујући 
ширем кругу својих студената, на Токијском универзитету, направио 
јак центар за српске и балканске.

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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-6.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Anjali Bakhru, професор Middlesex University, 
Велика Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Anjali Bakhru, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Anjali Bakhru 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др David Lewis, професор Middlesex University, 
Велика Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др David Lewis, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др David Lewis 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Hong Woo, професор Middlesex University, Велика 
Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Hong Woo, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Hong Woo 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Jatin Patcholi, професор Middlesex University, Велика 
Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Jatin Patcholi, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Jatin Patcholi 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Martin Upchurch, професор Middlesex University, 
Велика Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени предлог 
да се др Martin Upchurch, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Martin Upchurch 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Matt Jones, професор Middlesex University, Велика 
Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Matt Jones, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Matt Jones 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета политичких наука, број 11/423-1 од 1. марта 2010. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

У звање гостујућег професора на Универзитету у Београду не 
бира се др МИРОСЛАВ ПРОКОПИЈЕВИЋ, професор Факултета за 
међународну економију, финансије и бизнис УДГ, Подгорица 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је доставио образложени предлог да 
се др Мирослав Прокопијевићу, професору Факултета за међународну 
економију, финансије и бизнис УДГ, Подгорица, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Именовани није добио потребну већину гласова за избор у звање 
гостујућег професора.

На основу изнетог донета је одлука као што је наведено у 
изреци.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Terrence Jackson, професор Middlesex University, 
Велика Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени предлог 
да се др Terrence Jackson, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Terrence Jackson 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Yi Zhu, професор Middlesex University, Велика 
Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени предлог 
да се др Yi Zhu, професор Middlesex University, Велика Британија, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Yi Zhu 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 ректора, број 612-1514/1-10 од 20. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Клод Ларок (Claude Laroque), професор 
Универзитета Париз I Пантеон Сорбона у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

На иницијативу ректора достављен је образложени предлог да се 
др Claude Laroque, професор Универзитета Париз I Пантеон Сорбона, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Claude Laroque, 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 ректора, број 612-1513/1-10 од 20. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Дени Гимар (Denis Guillemard), професор 
Универзитета Париз I Пантеон Сорбона у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

На иницијативу ректора достављен је образложени предлог да се 
др Denis Guillemard, професор Универзитета Париз I Пантеон Сорбона, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Denis Guillemard, 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Факултета организационих наука, број 05-01 бр. 3/5 од 25. 
јануара 2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ghalib Fahad, професор Middlesex University, 
Велика Британија у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Ghalib Fahad, професор Middlesex University, Велика 
Британија, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Ghalib Fahad 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 Пољопривредног факултета, број 22/124-1 од 22. фебруара 
2010. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Peter Schulze Lammers, професор Института за 
пољопривредну технику, Бон, Немачка у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је доставио образложени предлог да се 
др Peter Schulze Lammersu, професору Института за пољопривредну 
технику, Бон, Немачка, изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Peter Schulze Lammers 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
129. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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 ректора, број 612-1512/1-10 од 20. априла 2010. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Режис Бертолон (Regis Bertholon), професор 
Универзитета Париз I Пантеон Сорбона у звање гостујућег професора 
на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

На иницијативу ректора достављен је образложени предлог да се 
др Режис Бертолон, професор Универзитета Париз I Пантеон Сорбона, 
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Режис Бертолон, 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-7.12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа 
Филолошког факултета број 418/1 од 22. фебруара 2010. године, Сенат 
Универзитета, на седници од 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ, редовном професору Фи-
лолошког факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011. 
и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 27. јануара 2010. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Јелени Новаковић, за две школске године, односно до 30. септембра 
2012. 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа Физичког 
факултета број 166/2 од 31. марта 2010. године, Сенат Универзитета, 
на седници од 28. априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др АЛЕКСАНДРУ СРЕЋКОВИЋУ, редовном професору 
Физичког факултета продужaва се радни однос за школску 2010/2011. 
годину, односно до 30. септембра 2011. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Физичког факултета на седници одржаној 
24. марта 2010. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у 
Београду предложи продужење радног односа проф. др Александру 
Срећковићу, за једну школску годину, односно до 30. септембра 2011. 
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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета број 333/5-17.2-1 од 03. марта 2010. 
године, Сенат Универзитета, на седници од 28. априла 2010. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ДРАГАНУ РУДИЋУ, редовном професору 
Пољопривредног факултета продужaва се радни однос за школску 
2010/2011. и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници 
одржаној 03. марта 2010. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Драгану Рудићу, за две школске године, односно до 30. септембра 
2012. 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета број 333/5-17.1-1 од 03. марта 2010. 
године, Сенат Универзитета, на седници од 28. априла 2010. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Проф. др ИБРАХИМУ ЕЛЕЗОВИЋУ, редовном професору 
Пољопривредног факултета продужaва се радни однос за школску 
2010/2011. и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници 
одржаној 03. марта 2010. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Ибрахиму Елезовићу, за две школске године, односно до 30. 
септембра 2012. 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа 
Факултета спорта и физичког васпитања број 02-228 од 09. фебруара 
2010. године, Сенат Универзитета, на седници од 28. априла 2010. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МАРИНИ ЂУРАКИЋ, редовном професору Факултета 
спорта и физичког васпитања продужaва се радни однос за школску 
2010/2011. и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања 
на седници одржаној 04. фебруара 2010. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Марини Ђуракић, за две школске године, односно до 30. 
септембра 2012. 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.2

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 97/08 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 133. ст. 2. и 3. („Гласник Универзитета” бр. 131/06, 
140/08, 143/08 и 150/09), а по предлогу Наставно-научног већа 
Пољопривредног факултета број 333/5-17.3-1 од 03. марта 2010. 
године, Сенат Универзитета, на седници од 28. априла 2010. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Проф. др МИЛУТИНУ ЂОРОВИЋУ, редовном професору 
Пољопривредног факултета продужaва се радни однос за школску 
2010/2011. и 2011/2012.годину, односно до 30. септембра 2012. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Пољопривредног факултета на седници 
одржаној 03. марта 2010. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др 
Милутину Ђоровићу, за две школске године, односно до 30. септембра 
2012. 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. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-8.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08 и 100/07- аутентично тумачење) и члана 
41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 28. априла 2010. године донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву 
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску 
2010/2011.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у 
саставу Универзитета у Београду.

2. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкурса за 
први ниво студија:

ПРВИ УПИСНИ РОК 
‒ 23, 24, и 25. јун 2010. – пријављивање кандидата;
‒ 28, 29 и 30. јуна 2010. – пријемни испити према распореду 
факултета;
‒ 01. јул 2010. – објављивање резултата на јединственој ранг листи;
2. и 3. јул 2010. – рок за приговор на ранг листу;
4. јул 2010. – рок за доношење решења по приговору; 
6. јул 2010. – објављивање коначне ранг листе за Универзитет;
Од 7. јула 2010. – упис студената, по распореду факултета
‒ упис студената мора бити завршен до 15. јула;

ДРУГИ УПИСНИ РОК:
‒ 01. и 02. септембра 2010. године ‒ пријављивање кандидата 
‒ 06, 07. и 08. септембра 2010. године ‒ полагање пријемног испита:
‒ 09. септембра 2010. године ‒ објављивање резултата на јединственој 
ранг листи; 
‒ Примедбе на јединствену ранг листу: (36 сати од објављивања) 10. и 
11. септембра 2010; доношење решења по жалби (декан) у року од 24 
сата од пријема жалбе – 12. септембра 2010. године:
‒ Објављивање коначних ранг листа факултета ‒ 13. септембра 2010. 
године 
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‒ Објављивање коначне ранг листе Универзитета – 14. септембра 2010. 
године
‒ Упис: од среде 15. септембра 2010. године, према распореду до петка, 
17. септембра 2010. године
‒ Упис кандидата мора бити завршен до 17. септембра

3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкурса за 
други и трећи ниво студија:
‒ од 15. до 20. септембра пријављивање кандидата;

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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-
26/3-3.5. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија политикологије - Еколошка политика.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани политиколог - 
мастер еколошке политике.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 30. марта 2010. 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 25. фебруара 2010. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. 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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 612-26/3-3.6. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских студија 
политикологије – Jавне управе, локалне самоуправе и јавних политика.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани политиколог – 
мастер jавне управе, локалне самоуправе и јавних политика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 30. марта 2010. 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 25. фебруара 2010. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. 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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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-
26/3-3.4. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијскoг 
програма дипломских академских студија политикологије – 
Међународне студије.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 14. јануара 2010. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 24. децембра 2009. године. 
Акредитованим модулима у оквиру студијског програма дипломских 
академских студија политикологије – Међународне студије, додаје се 
модул Међународно хуманитарно право и право људских права.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. 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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 612-26/3-3.3. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија политикологије – Регионалне студије.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани политиколог 
мастер из области Регионалних студија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 01. фебруара 2010. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског из 
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 24. децембра 2009. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. 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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), 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-
26/3-3.2.1. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 

студија Социјална политика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 

је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 

одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани политиколог – 
мастер социјалне политике.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е
Факултет политичких наука је дана 14. јануара 2010. године 

поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
акредитованог студијског програма дипломских академских студија 
Социјална политика и социјални рад, на основу које је донет предлог 
о доношењу новог студијског програма из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. 
децембра 2009. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. године размотрило предлог Факултета и пре-
дложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што 
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 612-26/3-3.2.2. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија Социјални рад.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани социјални 
радник – мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 14. јануара 2010. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
акредитованог студијског програма дипломских академских студија 
Социјална политика и социјални рад, на основу које је донет предлог 
о доношењу новог студијског програма из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. 
децембра 2009. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. године размотрило предлог Факултета и пре-
дложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што 
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука 
број 612-26/3-3.1. од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне акредитованог студијског 
програма основних академских студија Социјална политика и 
социјални рад;

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 14. јануара 2010. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и 
допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 24. децембра 
2009. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 06. aприла 2010. године размотрило предлог Факултета и пре-
дложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што 
је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 150/150-3.4 од 18. марта 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. априла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма дипломских 
академских студија „Заштита животне средине у пољопривреди“. 

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 3. марта 2010. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за измену студијског програма из 
става 1. ове одлуке, утолико што уместо досадашњих 90 ЕСПБ, како је 
усвојено на Наставно- научном већу факултета и Сенату Универзитета, 
студијски програм има 60 ЕСПБ. Измене студијског програма су у 
складу са стандардима прописаним за акредитацију.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 18. марта 2010. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена студијског програма из става 
1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 6. мај 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 41. тачка 4. и члана 91. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
131/06, 140/08, 143/08, 150/09), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број 150/150-3.3 од 18. марта 2010. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 28. aприла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм за стицање заједничке дипломе 
основних академских студија „Пољопривредна производња“. 

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет и Државни 
универзитет у Новом Пазару.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер пољопривреде.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 24. фебруара 2010. 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 29. октобра 2009. године. Сенат 
Државног универзитета у Новом Пазару на својој седници од 11. 
марта 2009. године донео је одлуку о прихватању студијског програма 
из става 1. ове одлуке. Уговор о сарадњи у организовању и извођењу 
заједничког студијског програма основних академских студија између 
Државног универзитета у Новом Пазару и Универзитета у Београду - 
Пољопривредног факултета потписан је 12. новембра 2009. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 18. марта 2010. године размотрило предлог Факултета и 
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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. април 2010. године; Број: 150–58/VIII-12.9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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), a на захтев 
Медицинског факултета, Сенат Универзитета у Београду на седници 
одржаној 28. aприла 2010.године, донео је

О Д Л У К У 

О измени и допуни одлуке о најбољим стручним и научно-
истраживачким радовима студената Универзитета у Београду у 2008. 
години

Одлука Сената Универзитета у Београду број 150-9/XXXVIII-7.1 
са седнице од 23. септембра 2009.године („Гласник Универзитета у 
Београд“, број 152/2009) мења се тако да тачка 3. гласи:

Са групације факутета медицинских наука::
ИВАН ТОМИЋ, ТЕЈА СТОЈАНОВИЋ И МИРКО 

ТОПАЛОВИЋ
студенти Медицинског факултета, за рад под називом: 

„Морфолошке и функционалне карактеристике хипофизно-тироидне 
осовине после централне примене грелина”.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-12.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 46. став 2. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а у вези 
са чланом 7. Правилника о већина научних области на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета’’, број 134/07 и 150/09), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 28.04.2010. године, донео је 

О Д Л У К У

Мандат чланова већа научних области продужава се до 31. 
октобра 2010. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е
Одлукама о именовању чланова већа научних области предвиђено 

је да мандат чланова већа научних области траје до 31. маја 2010. 
године.

На седници Сената Универзитета, одржаној 24.02.2010. године, 
Ректорски колегијум Универзитета покренуо је иницијативу да се број 
већа научних области са осам смањи на пет.

Разлози за смањење броја већа научних области су уједначавање 
критеријума за избор наставника као и приликом давања сагласности 
у поступку стицања доктората наука у оквиру одговарајућих научних 
поља, усаглашавање надлежности и назива већа научних области са 
законом утврђеним научним пољима којима припадају уже научне 
области за које се наставници бирају, као и равномернија подела 
предмета у оквиру појединих већа научних области.

С обзиром на то да је у циљу спровођења наведене иницијативе 
потребно извршити одговарајуће измене Правилника о већима научних 
области, а након тога спровести и поступак именовања нових чланова 
већа, одлучено је као у изреци.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-18)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 18. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 
42. тачка 47. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), и одлуке Савета 
Универзитета о избору Председника Савета број 612-2366/1 од 
8.12.2010. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донео је 

О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСТАВНИКА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
У СКУПШТИНУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ

1. Разрешава се проф. др Живан Лазовић, досадашњи председник 
Савета Универзитета у Београду, чланства у Скупштини Конференције 
универзитетâ Србије.

2. Бира се проф. др Сима Аврамовић, председник Савета 
Универзитета у Београду, за члана Скупштине Конференције 
универзитетâ Србије.

3. Мандат новоименованом члану траје три године од 
конституисања Другог сазива Скупштине Конференције универзитетâ 
Србије.

(Београд, 28. април 2010. године; Број:150-58/VIII-17)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), члана 10. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08), а по 
жалби Луке Лемаића на Одлуку Комисије Универзитета за признавање 
страних високошколских исправа, број 06-613-1879/4-09 од 24.12.2009. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Луке Лемаића и потврђује Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, број 
06-613-1879/4-09 од 24.12.2009. године, којом се признаје диплома Bu-
dapest University of Technology and Economics, Будимпешта, Мађарска 
бр. PT C 000015 98/2008 од 13.06.2008. године, као диплома основних 
студија са звањем дипломирани инжењер архитектуре.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Лука Лемаић поднео је жалбу Сенату Универзитета у Београду 
број 06-613-1879/5-09 од 13.01.2010. године на Одлуку Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, број 
06-613-1879/4-09 од 24.12.2009. године, којом је тражио да се још 
једном преиспита одлука Комисије Универзитета и да се звање мастер 
упише уз дипломирани инжењер архитектуре.

Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Архитектонском факултету обратио 

се Лука Лемаић рођен 21.08.1980. године у Београду, Република Србија, 
захтевом за признавање дипломе Budapest University of Technology and 
Economics, Будимпешта, Мађарска, на коме је именовани стекао звање 
M. Sc. Engineer in Architecture and Archtectural Engineering.

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета 
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке, којом се 
предметна диплома признаје као диплома основних студија са звањем 
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дипломирани инжењер архитектуре, што је Комисија Универзитета 
прихватила.

Комисија Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, у складу са Правилником о признавању страних 
високошколских исправа, донела је, на образложени предлог одлуке 
Факултета, одлуку о признавању предметне дипломе као дипломе 
основних студија са звањем дипломирани инжењер архитектуре.

Сенат Универзитета у Београду на седици од 28.12.2009. године, 
размотрио је жалбу Луке Лемаића и јавним гласањем констатовао 
да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета 
за признавање страних високошколских исправа, те прихватио 
образложење које је дао Архитектонски факултет и Комисија 
Универзитета.

Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.

(Београд, 28. април 2010. године; Број 150-58/VIII-16.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), члана 10. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08), 
а по жалби Насера Камберија на Одлуку Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, број 06-613-2322/3-09 
од 01.04.2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Насера (Ћани) Камберија и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, број 06-613-2322/3-09 од 01.04.2010. године, којом се одбија 
признавање дипломе Универзитета у Тирани, Албанија, бр. 181 од 
29.06.2009. године, на коме је стекао образовање.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Насер (Ћани) Камбери поднео је жалбу Сенату Универзитета 
у Београду број 06-613-2322/4-09 од 19.04.2010. године на Одлуку 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, број 06-613-2322/3-09 од 01.04.2010. године, којом је тражио 
да се размотри комплет документација коју је доставио Универзитету 
у Београду – Биолошком факултету, сматрајући да студија у вези са 
генетичким и демографским питањима има своје научне резултате.

Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Биолошком факултета обратио се 

Насер (Ћани) Камбери рођен 28.02.1960. године у Неговцу, Република 
Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета у Тирани, 
Албанија, на коме је именовани стекао звање доктор за биологију.

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета и 
предложили Комисији Универзитета да одбије захтев за признавање 
предметне дипломе.
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Комисија Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, у складу са Правилником о признавању страних 
високошколских исправа, донела је, на образложени предлог одлуке 
Факултета, одлуку о одбијању признавања предметне дипломе из 
разлога што је, на основу увида у поднету документацију, утврђено 
да докторска дисертација Насера Камберија, по својој структури, 
организацији и садржају не задовољава ни најниже критеријуме 
научно-истраживачког рада.

Сенат Универзитета у Београду на седици од 28.12.2009. 
године, размотрио је жалбу Насера Камберија и јавним гласањем 
констатовао да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те 
прихватио образложење које је дао Биолошки факултет и Комисија 
Универзитета.

Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-16.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), члана 10. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08), 
а по жалби Вање Радановић на Одлуку Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, број 06-613-965/3-09 
од 18.06.2009. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 28. 
априла 2010. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Вање (Владимир) Радановић и потврђује 
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, број 06-613-965/3-09 од 18.06.2009. године, којом се одбија 
признавање дипломе Chaminade University, Хонолулу, Хаваји, од 
11.12.2008. године, на коме је стекла образовање.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Вања (Владимир) Радановић поднела је жалбу Сенату 
Универзитета у Београду број 06-613-965/4-09 од 02.07.2009. 
године на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, број 06-613-965/3-09 од 18.06.2009. године, 
којом је тражила да се понови размотри предметна документација.

Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Економском факултета обратила се 

Вања Радановић рођена 23.02.1986. године у Зрењанину, Република 
Србија, захтевом за признавање дипломе Chaminade University, 
Хонолулу, Хаваји, на коме је именована стекла звање Bachelor of Arts 
in International Studies, област Међународна трговина.

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета и 
предложили Комисији Универзитета да одбије захтев за признавање 
предметне дипломе. Комисија Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, у складу са Правилником о признавању 
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страних високошколских исправа, донела је, на образложени предлог 
одлуке Факултета, одлуку о одбијању признавања предметне дипломе 
из разлога што је, на основу увида у поднету документацију, утврђено 
да постоји недовољан број положених испита економске струке, 
односно испита који одговарају студијском програму Економског 
факултета Универзитета у Београду.

Закључком Сената бр. 150-9/II-10 од 20.11.2009. године одложено 
је разматрање предметне жалбе и предмет је прослеђен Економском 
факултету на поновно разматрање. Факултет је, након поновног 
разматрања захтева, остао при својој претходној одлуци да се захтев за 
признавање предметне дипломе одбије као неоснован, из разлога што 
не постоји довољан број положених испита из области економије или 
других повезаних области које се изучавају на Економском факултету 
Универзитета у Београду.

Сенат Универзитета у Београду на седици од 28.12.2009. године, 
размотрио је поново жалбу Вање Радановић и јавним гласањем 
констатовао да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те 
прихватио образложење које је дао Економски факултет и Комисија 
Универзитета.

Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-16.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), члана 10. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08), а по 
жалби Иване Чанак на Одлуку Комисије Универзитета за признавање 
страних високошколских исправа, број 06-613-373/3-10 од 01.04.2010. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 28. априла 2010. 
године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Иване (Бранислав) Чанак и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, број 06-613-373/3-10 од 01.04.2010. године, којом се одбија 
признавање дипломе Huron University USA in London, Велика 
Британија in association with Southern New Hampshire University, њу 
Хемпшир, САД, од 04.05.2007. године, на коме је стекла образовање.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Ивана (Бранислав) Чанак поднела је жалбу Сенату Универзитета 
у Београду број 06-613-373/4-10 од 16.04.2010. године на Одлуку 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, број 06-613-373/3-10 од 01.04.2010. године, којом је тражила 
да се се преиначи наведена одлука и призна диплома основних 
академских студија из области хуманистичких наука, стечена на Huron 
University USA in London, Велика Британија in association with Southern 
New Hampshire University, њу Хемпшир, САД, односно звање Bach-
elor из области хуманистичких наука, као право о високој школској 
спреми стеченој у иностранству, ради запошљавања.

Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Филозофском факултету обратила 

се Ивана (Бранислав) Чанак рођена 04.04.1984. године у Београду, 
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Huron Universi-
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ty USA in London, Велика Британија in association with Southern New 
Hampshire University, њу Хемпшир, САД, на коме је именована стекла 
звање Bachelor of Arts in Humanities.

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета 
и утврдили да нема основа да Филозофски факултет Универзитета 
у Београду предложи признавање стране високошколске исправе.
Комисија Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, у складу са Правилником о признавању страних 
високошколских исправа, донела је, на образложени предлог 
одлуке Факултета, одлуку о одбијању признавања предметне 
из разлога што је увидом у документацију констатовано да је у 
питању интердисциплинарни студијски програм који припада пољу 
уметности.

Сенат Универзитета у Београду на седици од 28.12.2009. године, 
размотрио је жалбу Иване Чанак и јавним гласањем констатовао да нема 
елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање 
страних високошколских исправа, те прихватио образложење које је 
дао Филозофски факултет и Комисија Универзитета, с обзиром да је 
студијски програм који је Ивана Чанак завршила интердисциплинарног 
карактера и садржи подручја различитих уметности која се негују на 
Универзитету уметности.

Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.

(Београд, 28. април 2010. године; Број: 150-58/VIII-16.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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* Из техничких разлога Образац није објављен у претходном броју Гласника, 
и саставни је део Правилника (Гласник Универзитета у Београду, бр. 155, 22. 
март 2010. године).

 1

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ               Образац бр. 1 
Студентски трг бр. 1 
Република Србија 
 
 
 

       
   

APPLICATION FOR ACADEMIC RECOGNITION OF A FOREIGN  
HIGHER EDUCATION DOCUMENT 

 
 
 
 

I.  ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА / INFORMATION ABOUT APPLICANT 
 
1. Лични подаци / Personal Data 
 
Име и име једног од родитеља  
First name and parent’s first name 

Презиме / Surname 

Датум рођења / Date of birth Место, општина и држава рођења  
Place, municipality and state of birth  

Држављанство / Citizenship Пол / Sex    
 

    Женски / Female                    

    Мушки / Male 

Адреса / Address 
(Улица и број, место, поштански број, 
држава) (Street and number, City,  Postal 
code, Country) 
 

Е-пошта / E-mail 

Мобилни телефон / Cell phone 

Телефонски број / Phone number 
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* Из техничких разлога Образац није објављен у претходном броју Гласника, 
и саставни је део Правилника (Гласник Универзитета у Београду, бр. 155, 22. 
март 2010. године).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ               Образац бр. 2 
Студентски трг бр. 1 
Република Србија 
 
 

     
     

 

I.     

  
1.  Име, име родитеља, презиме 
2.  Датум и место рођења 

 
    

1.  Назив институције 
2.  Место и држава 
3.  Назив стечене квалификације 

 
   

1.  Наставак започетог нивоа високог образовања 
2.  Укључивање у нивое високог образовања  
Назив установе и студијског програма: 

 
 

II.        
     

1.  Назив високошколске установе која је издала исправу 
 
2.  Град и држава 

 
3. Назив студијског програма 
 
4. Стечени назив: 

 
5. Врста студија (академске / струковне): 

 
6. Трајање студијског програма (број година / семестара / ЕСПБ бодова): 
 
7. Датум стицања стране високошколске исправе: 
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* Из техничких разлога Образац није објављен у претходном броју Гласника, 
и саставни је део Правилника (Гласник Универзитета у Београду, бр. 155, 22. 
март 2010. године).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ                                                                                                                       Београд ______________ 
Београд 
Студентски трг 1                                                                                                                                                06 : 
Тел: 3207-446, 3207-466,факс:2638-818, 3207-481 
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4.1 

   
  

  
 

  
4.2 
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  -
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2. 
 
 

5.    
 5.1    
6.     
 6.1     
 6.2       E-mail  
 

      : 
1.          
2.          
3.         
4.        
5.      
6.          /  
7.             

               /    
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               SCI (SCI, SSCI, AHSCI) . 
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