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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
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фонда „Нови добротвори 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
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ФОНДА „СЕСТРЕ БУЛАЈИЋ“
1. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, проректор
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 „мр пх Љубица Војтех
Драгићевић и инж. оецц 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
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА „ФОНДА МР ПХ
ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ И ИНЖ. ОЕЦЦ НИКОЛА
ДРАГИЋЕВИЋ“
1. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић, проректор
Универзитета, за председника Одбора „Фонда мр пх Љубица Војтех
Драгићевић и инж. оецц 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 мр пх Љубица Војтех Драгићевић и инж. оецц Никола
Драгићевић“
за чланове Одбора „Фонда мр пх Љубица Војтех Драгићевић и
инж. оецц Никола Драгићевић“.
3. Мандат чланова Одбора „Фонда мр пх Љубица Војтех
Драгићевић и инж. оецц 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 чл. 39. став 1. тачка 15. и члана 22. тачка 6. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 131/06), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
30.06.2009. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА
ЗАДУЖБИНА И ФОНДОВА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата:
1.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Воја Јелић, Филозофски факултет;
- проф. др Жарко Требјешанин, Фак.за спец.едукацију и рехабилитацију;
- проф. др Зоран Каделбург, Математички факултет;
- проф. др Весна Мишковић-Станковић, ТМФ;
чланства у Одбору Задужбине Веселина Лучића;
2.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Милован Величковић, Пољопривредни факултет;
- проф. др Бранислава Миљковић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Драгомир Крпић, Физички факултет;
- проф. др Слободан Ступар, Машински факултет;
чланства у Одбору Задужбине Ђоке Влајковића;
3.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет;
- проф. др Слободан Аћимовић, Економски факултет;
- проф. др Бранка Стевановић, Биолошки факултет;
- проф. др Милорад Рибар, Архитектонски факултет;
чланства у Одбору Задужбине Миливоја Јовановић и Луке Ћеловића;
4.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;

Година XLIX, број 158, 19. јануар 2011.

7

- дипл. правник Ана Младеновић, Медицински факултет;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- проф. др Небојша Радуновић, Медицински факултет;
чланства у Одбору Задужбине Рада и Милана Вукићевића;
5.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Милун Крстић, Шумарски факултет;
- проф. др Љубомир Поповић, Филолошки факултет;
- проф. др Вук Милатовиоћ, Учитељски факултет;
- студент Јелена Вељић, Филозофски факултет;
чланства у Одбору Задужбине Светозара Видаковћа и жене Магдалене;
6.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор факултет;
- проф. др Миодраг Јовановић, Грађевински факултет;
- проф. др Александра Костић, РГФ;
- студент Горан Минић, Саобраћајни факултет;
- студент Вујо Грујић, Факултет безбедности;
чланства у Одбору Задужбине Глише и Марије Ракић;
7.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет;
- студент Владимир Тодоровић, Стоматолошки факултет;
- студент Томислав Момировић, Правни факултет;
чланства у Одбору Задужбине Гашић др Живана;
8.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Петар Тодоровић, Шумарски факултет;
- проф. др Бранко Маричић, Економски факултет;
- проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет;
- проф. др Маја Леви-Јакшић, ФОН;
чланства у Одбору Задужбине Луке Ћеловића-Требињца;
9.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф.др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
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- проф. др Зоран Иванковић, Стоматолошки факултет;
- проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет;
чланства у Одбору Задужбине Драгољуба Маринковића;
10.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- проф. др Милица Јовановић-Поповић, Архитектонски факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- студент Владимир Тодоровић, Стоматолошки факултет;
чланства у Одбору Задужбине Љубице М. Здравковић;
11.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет;
- проф. др Драгана Цветковић, Биолошки факултет;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- студент Јелена Вељић, Филозофски факултет;
чланства у Одбору Задужбине Влајка Калинића;
12.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет;
- проф. др Милић Миловановић, Економски факултет;
- студент Томислав Момировић, Правни факултет;
- студент Војо Грујић, Факултет безбедности;
чланства у Одбору Фонда Милана Стевановића-Смедеревца и супруге
Даринке;
13.
- проф. др Бранко Медојевић, проректор;
- проф. др Владимир Костић, Медицински факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- проф. др Татијана Јовановић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет;
чланства у Одбору Фонда Олге и Милана Панића.
Разрешавају се са даном 29.05.2009. године.
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II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора:
1.
Задужбине Веселина Лучића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Вера Иланковић, Фак.за спец.едукацију и рехабилитацију;
- проф. др Ендре Ромхањи, ТМФ;
- проф. др Воја Јелић, Филозофски факултет;
- др Софија Стефановић, Филозофски факултет.
2.
Задужбине Ђоке Влајковића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Милован Величковић, Пољопривредни факултет;
- проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет;
- проф. др Ендре Ромхањи, ТМФ;
- проф. др Слободан Ступар, Машински факултет;
3.
Задужбине Миливоја Јовановић и Луке Ћеловића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет;
- проф. др Слободан Аћимовић, Економски факултет;
- проф. др Бранка Стевановић, Биолошки факултет;
- проф. др Милорад Рибар, Архитектонски факултет;
4.
Задужбине Рада и Милана Вукићевића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- др Милан Јовановић, Медицински факултет;
- проф.др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- мр Нела Пушкаш, Медицински факултет.
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5.
Задужбине Светозара Видаковћа и жене Магдалене:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Милун Крстић, Шумарски факултет;
- проф. др Љубомир Поповић, Филолошки факултет;
- др Софија Стефановић, Филозофски факултет;
- Ранко Марковић, студент Физичког факултета;
6.
Задужбине Глише и Марије Ракић:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Миодраг Јовановић, Грађевински факултет;
- проф. др Александра Костић, РГФ;
- Марин Јовановић, студент Факултета организационих наука;
- Емилија Ојданић, студент Шумарског факултета;
7.
Задужбине Гашић др Живана:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет;
- Милисав Ранитовић, студент Технолошко-металуршког факултета;
- Милан Јелић, студент Факултет спорта и физичког васпитања;
8.
Задужбине Луке Ћеловића-Требињца:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Петар Тодоровић, Шумарски факултет;
- проф. др Бранко Маричић, Економски факултет;
- проф. др Ивица Радовић, Биолошки факултет;
- проф. др Маја Леви-Јакшић, ФОН;
9.
Задужбине Драгољуба Маринковића:
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- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф.др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- проф. др Зоран Иванковић, Стоматолошки факултет;
- проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет;
10.
Задужбине Љубице М. Здравковић:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- проф. др Милица Јовановић-Поповић, Архитектонски факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- Милан Јелић, студент Факултет спорта и физичког васпитања;
11.
Задужбине Влајка Калинића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
- проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет;
- проф. др Драгана Цветковић, Биолошки факултет;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког васпитања;
- Емилија Ојданић, студент Шумарског факултета;
12.
Фонда Милана Стевановића-Смедеревца и супруге Даринке:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове,фондације и задужбине;
- проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет;
- проф. др Маја Леви-Јакшић, ФОН;
- Милисав Ранитовић, студент Технолошко-металуршког факултета;
- Ранко Марковић, студент Физичког факултета;
13.
Фонда Олге и Миодрага Л. Панића:
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и задужбине;
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- проф. др Владимир Костић, Медицински факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- проф. др Татијана Јовановић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет.
(Београд, 02. јул 2009. године; Број: 612-1336/1/09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живан Лазовић, 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
ОДЛУКУ
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 9. Одлуке о оснивању Фондације за решавање
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду,
број 451/2 од 12.06.1995. године, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 08.12. 2009. године, донео је
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута Фондације
за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета
у Београду, донету на седници Управног одбора Фондације од 24.
септембра 2009. године.
(Београд, 08. децембар 2009. године; Број: 612-2363/1-09)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09)
и предлога Сената Универзитета од 16. јуна 2010. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2010. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
Члан 1.
У циљу идентификације, заштите и комерцијализације резултата
научноистраживачког рада наставника, истраживача и студената
и заштите интелектуалне својине, Универзитет у Београду оснива
Центар за трансфер технологије (у даљем тексту: Центар).
Члан 2.
Назив Центра је: ‘’Универзитет у Београду, Центар за трансфер
технологије’’.
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус
правног лица.
Седиште Центра је у Београду, у просторијама Универзитета у
Београду, Студентски трг број 1.
Члан 3.
Основни циљеви и задаци Центра су:
• унапређење могућности за ефикасну и ефективну примену
научно-истраживачких резултата Универзитета у циљу развоја
привреде и друштва
• подстицање различитих облика трансфера знања између
Универзитета и привреде;
• пружање различитих облика подршке приликом пласмана
нових технологија и иновација на тржишту;
• преузимање медијаторске улоге у повезивању више релевантних
субјеката, креирању мрежа и колаборације у циљу интензивнијег
трансфера технологија;
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• развијање знања и вештина у вези са патентима у процесу
трансфера технологије;
• јачања свести о интелектуалној својини и капацитета трансфера
технологије на Универзитету;
• пружање општих информација о интелектуалној својини;
• експертиза и подршка у изради технолошких и економских
студија изводљивости, као и процена вредности и укупних потенцијала
у коришћењу патената;
• помоћ у стварању нових иновационих центара и пословнотехнолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу
Универзитета.
Члан 4.
Рад Центра финансира се из средстава Завода за интелектуалну
својину, у складу са Уговором, из сопствених прихода Универзитета
које оствари Центар, као и из донација, поклона и сл.
Члан 5.
Унутрашња организација Центра, начин рада, руковођења и
управљања, као и начин обављања стручних, административних и
техничких послова, уређује се правилником који доноси Сенат.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 26. октобар 2010. године; Број: 020-3623/4-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 7. 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
26.10.2010. године, донео је следећу
О Д Л У К У
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за закључење споразума о сарадњи
Универзитета у Београду са Градском општином Нови Београд и
Министарством одбране ради заједничке сарадње и финансирања
израде пројекта парцелације катастарске парцеле број 810 КО Нови
Београд у циљу формирања посебних парцела на којима би сваки од
сукорисника био једини корисник и то на начин да новоформиране
парцеле по површини и положају одговарају земљишно-књижним
парцелама на којима је сваки од потписника овог споразума био
носилац права коришћења, пре него што су те парцеле ушле у састав
катастарске парцеле 810 КО Нови Београд.
(Београд, 26. октобар 2010. године; Број: 020-3623/7-10)
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 у Београду, на седници одржаној
26.10.2010. године, донео је следећу
О Д Л У К У
Факултети у саставу Универзитета у Београду солидарно ће
финансирати израду пројекта парцелације катастарске парцеле
број 810 КО Нови Београд на основу споразума о сарадњи који ће
Универзитет у Београду закључити са Градском општином Нови
Београд и Министарством одбране у циљу активирања пројекта
изградње спортске хале на Бежанијској коси.
Учешће Универзитета у Београду у финансирању пројекта
парцелације предметне парцеле износи 56,5%, сразмерно уделу који
припада Универзитету у Београду.
Висина солидарног учешћа факултета у финансирању утврдиће се
након спроведеног поступка јавне набавке израде пројекта парцелације.
Образложење
Универзитет у Београду располаже са око 5.5 хектара површине
на Катастарској парцели (КП) 810 на Бежанијској коси, Катастарска
општина (КО) Нови Београд. Тај простор је важећим Детаљним
урбанистичким планом предвиђен за изградњу спорских терена и
објеката за студенте Универзитета у Београду. У претходном периоду
Стручна служба Универзитета у Београду поднела је неколико захтева
за одобравање средстава за изградњу спортске хале на КП 810, КО
Нови Београд. Средства нису могла бити реализована због нерешених
имовинских питања на поменутој парцели, која се у КО Нови Београд
води као обједињена, а власници су Универзитет у Београду, Општина
Нови Београд и Војска Србије. Да би се решили постојећи проблеми
стручне службе су организовале разговор представника власника
делова парцеле који су се договорили да се заједнички приступи
реализацији пројекта парцелације парцеле КП 810.
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Савет Универзитет у Београду је одлуком број 020-3623/7-10 од
26.10.2010. године одобрио учешће Универзитета у реализацији јавне
набавке за додељивање пројекта парцелације поменуте парцеле према
споразуму који су три стране, представници власника на тој парцели,
постигли на састанку у Ректорату дана 30.09.2010. године. Три стране су
се договориле да трошкове финансирања пројекта сносе солидарно,
пропорционално учешћу. Неопходно је што пре приступити изради
пројекта парцелације, да би се могло прећи на следећу фазу - израда
пројектно техничке документације.
У овом тренутку Универзитет нема предвиђена средства за
ту намену па је Савет Универзитета донео одлуку о солидарном
финансирању израде пројекта парцелације учешћем факултета, чланица
Универзитета. Процењено учешће Универзита у Београду је око 6000
евра, па би појединачно учешће требало да буде око 200 евра.
(Београд, 26. октобар 2010. године; Број: 020-3623/8-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), а на предлог Сената Универзитета, број 150-58/XI-7.3/1-10
од 14. јула 2010. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 26. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
O ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ „Тероризам, безбедност и организовани
криминал“ 60 ЕСПБ, ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане
Републике Србије, који плаћају школарину за дипломске академске
студије из мултидисциплинарне области – „Тероризам, безбедност и
организовани криминал“, износи
118.000,00 (словима: сто осамнаест хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 2.500 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
- трошкове за послове организације и реализације студија
- унапређење материјалне основе рада.
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 26. октобар 2010. године; Број: 020-3623/5-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), а на предлог Сената Универзитета, број 150-58/XI-7.3/2-10
од 14. јула 2010. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 26. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ „Тероризам, безбедност и организовани
криминал“ 120 ЕСПБ, ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за дипломске академске студије из
мултидисциплинарне области –„Тероризам, безбедност и организовани
криминал“, износи
236.000,00 (словима: двеста тридесет и шест хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 5.000 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
- трошкове за послове организације и реализације студија
- унапређење материјалне основе рада.
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра.
(Београд, 26. октобар 2010. године; Број: 020-3623/6-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 38. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/09 и 150/09) и
члана 10. Пословника Савета Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду, број: 134/07 и 150/09), Савет Универзитета
у Београду, на седници одржаној 23.12.2010. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
БИРА СЕ др Аца Марковић, професор Високе школе
електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, за
заменика председника Савета Универзитета у Београду.
(Београд, 23. децембар 2010. године; Број: 020-4849/5-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09) и предлога Студентског парламента Универзитета од 14.10.2010.
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 23.12.2010. године,
донео је
О Д Л У К У
МИЛАН ПОПОВИЋ, студент Факултета за физичку хемију
Универзитета у Београду
и з а б р а н ј е
за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску 2010/2011.
годину.
(Београд, 23. децембар 2010. године; Број: 020-4849/4-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну
етику (“Гласник Универзитета у Београду”, број 137/07), Савет
Универзитета, на седници одржаној 23.12.2010. године, донео је
О Д Л У К У
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Драгора Хибера,
ванредног професора Правног факултета, за члана Одбора за
професионалну етику из реда чланова Савета-представника
оснивача.
(Београд, 23. децембар 2010. године; Број: 020-4849/6-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзитета
у Београду (‘’Гласник Универзитета’’, број 134/07 и 150/09), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23.12.2010. године,
донео је
О Д Л У К У
I
На основу решења Владе Републике Србије, број: 119-9652/2010
од 22.12.2010. године, верификују се мандати следећих чланова Савета
Универзитета у Београду које је именовала Влада Републике Србије,
за мандатни период од три године:
1. др Мијата Дамјановића, професора Факултета политичких
наука, у пензији
2. др Аце Марковића, професор Високе школе електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду
3. др Драгора Хибера, професора Правног факултета у Београду
4. Косте Поповића, директора ‘’Дипос’’ д.о.о. Београд
5. Ивана Маричића, председника Извршног одбора Српске
банке.
II
Због истека периода за који су бирани, констатује се да је престао
мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Младена Стаменковића, студента Математичког факултета
2. Бранке Петровић, студенткиње Рударско-геолошког
факултета
3. Милице Филајдић, студенткиње Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију
4. Владиславе Кадија, студенткиње Факултета политичких
наука
5. Вељка Лешевића, студента Економског факултета
III
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
14.10.2010. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из
реда студената:
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1. Ненада Бучевца, студента Економског факултета
2. Рајка Костића, студента Економског факултета
3. Милене Милосављевић, студенткиње Правног факултета
4. Тијане Призренац, студенткиње Факултета безбедности
5. Марка Калинића, студента Фармацеутског факултета
(Београд, 23. децембар 2010. године; Број: 020-4849/3-10)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 46. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду,
(“Гласник Универзитета у Београду” број 131/06, 140/08, 143/08 И
150/09), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.
септембра 2010. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о већима научних области на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 134/07 и 150/09),
у члану 11. у одељку I број 22 замењује се бројем 20, а у тачкама 5. и
6. број 2 замењује се бројем 1.
У одељку II број 22 замењује се бројем 24, а у тачкама 7. и 10.
број 1 замењује се бројем 2.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Глaснику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 20. септембар 2010. године; Број: 612-2346/3-10)
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 13. септембра 2010.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.
септембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Ричарду Хилду (Richard John Bill Heald), директору Института
за борбу против карцинома дигестивног система Европског института
за телехирургију у Стразбуру, додељује се звање почасног доктора
Универзитета у Београду за непроцењив допринос у иновацији
хируршког лечења карцинома ректума, као и за промоцију и едукацију
српских хирурга.
Образложење
Професор Ричард Хилд (Richard Bill Hield) рођен је 11 маја 1936.
године. Студије је завршио у Кембриџу, на Gonville and Caius College
1957., као и специјализацију из хирургије 1965. Члан је Краљевског
колеџа хирурга Единбурга од 1964., а од 1965. и Краљевског колеџа
хирурга Енглеске. Специјалиста је хирургије за колоректалне
карциноме и међународни инструктор хируршких техника. У току
каријере извео је преко 400 телевизијски базираних оперативних
демонстрација уживо у више од 25 земаља, у Аустралији, Канади,
Немачкој, Шведској, Израелу, Турској, Пољској, Шпанији, Италији,
Шведској, Русији, Јужној Кореји и Кувајту, а између осталих и 2 пута
у Србији.
Од 1989 до 2001. године био је изабрани члан већа Краљевског
колеџа хирурга Енглеске. Професор је по позиву у Ослу, Београду,
Kejптауну, Велингтону и Бечу. Почасни је доктор наука Универзитета
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у Ликопингу, Шведској, као и почасни члан Шведског хируршког
удружења, Асоцијације хирурга Велике Британије и Ирске, Краљевског
медицинског удружења, Немачког хируршког удружења, Аустријског
хируршког удружења, председник је Интернационалног клуба за колон
и ректум, члан Израелског удружења колоректалних хирурга. Добитник
је златне медаље и почасног чланства Пољског удружења онколошких
хирурга, као и почасни професор Универзитета у Београду.
Држао је предавања у Аустрији, Шведској, Норвешкој, Холандији
Швајцарској, Аустралији, Немачкој, Кини, Исланду, Америци, Србији,
Кини, Тајвану, Француској и другим земљама по разним конгресима,
састанцима, симпозијумима и радионицама на тему колоректалне
и онколошке хирургије. Директор је Института за борбу против
карцинома дигестивног система Европског института за телехирургију
у Стразбуру.
Један је од пионира устоличавања тоталне мезоректалне
ексцизије као стандарда онколошке хирургије карцинома ректума,
операције којом је значајно побољшан квалитет живота оперисаних
пацијената и смањена инциденца локалног рецидива, и један је од
главних заговорника мултидисциплинарног приступа дијагностици и
лечењу ових пацијената.
Такође је један од водећих истраживача MERCURY студије,
публиковане 2006, којом се показао значај дијагностичког, онколошког,
хируршког и патохистолошког мултидисциплинарног приступа
пацијентима оболелим од карцинома ректума у спречавању појаве
локалног рецидива и побољшању квалитета живота оперисаних
пацијената.
Аутор је у преко 100 публикација из ове области, претежно у
водећим светским часописима са високим импакт фактором, као
што су Lancet, British Journal of Surgery, DCR, Colorectal Disease и
многим другим престижним часописима. Аутор је многих поглавља о
хирургији колона и ректума у најпризнатијим уџбеницима из области
хирургије (Mastery of Surgery).
1997. је први пут извео операцију уживо у Србији, на I хируршкој
клиници, коју је пратило преко 50 хирурга. Следеће године (1998.) је
учествовао на I интернационалном колопроктолошком симпозијуму
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органозованом од стране Друштва колопроктолога Југославије, на
коме је извео операцију уживо праћену од стране преко 300 хирурга
и лекара осталих специјалности. Од тада је активно учествовао као
предавач и председавајући на свим протеклим интернационалним
састанцима Друштва колопроктолога Југославије. Биће предавач и на
предстојећем, овогодишњем VII интернационалном симпозијуму, који
ће се одржати у октобру у Сава Центру.
У тешким тренуцима 1999. пружио је Србији подршку у Великој
Британији, објављујући у јавним гласилима колумне о свом позитивном
искуству и пријатељству са српским хирурзима.
Клинички Центар Србије је преко I хируршке клинике директно
укључен у престижну студију о ниском карциному ректума (Low Rectal Cancer Study), која је наставак чувене МЕRCURY студије, и којом се
промовише мултицентричност истраживања и мултидисциплинарност
у приступу карциному ректума. Врата Пеликан центра за хирургију
карцинома карлице и јетре у Басингстоку, Великој Британији, чији
је он оснивач, увек су отворена за усавршавање младим српским
хирурзима.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Медицинског 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/XII-3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

Година XLIX, број 158, 19. јануар 2011.

31

На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09) а на
предлог факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15. септембра 2010. године донео је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о броју студената који се уписује на студијске
програме који се организују на Универзитету, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2010/2011. годину
УТВРЂУЈУ СЕ измене броја студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2010/2011.
годину и то:
- Медицински факултет на интегрисаним студијама додатних 30
самофинансирајућих студената,
- Пољопривредни факултет на дипломским академским студијама
Менаџмент вода у пољопривреди 15 самофинансирајућих студената
и Заштита животне средине у пољопривреди 32 самофинансирајућа
студената.
(Београд, 15. септембар 2010. године; Број: 150–58/ХII-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу 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 15.
септембра 2010. године донео је
ОДЛУКУ
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
Обједињеном конкурсу 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 додају се студијски програми дипломских академских
студија Пољопривредног факултета:
- Менаџмент вода у пољопривреди и
- Заштита животне средине у пољопривреди
(Београд, 15. септембар 2010. године; Број: 150–58/ХII-2.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
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 медицинских наука број 150/148-2.7 од
06. септембра 2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
15. септембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија – мастер „Менаџмент у систему здравствене заштите“.
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове
одлуке су Универзитет у Београду – Факултет организационих
наука и Универзитет у Београду – Медицински факултет, а носилац
координатор је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани менаџер у
систему здравствене заштите – мастер.
О б р а з л о ж е њ е:
Медицински факултет је дана 19. априла 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 19. априла 2010. године, чиме је измењена
Одлука Наставно-научног већа Медицинског факултета бр. 22/XI5-1 од 30. јануара 2009. године којом је усвојен предлог студијског
програма – Специјалистичке струковне студије из менаџмента у
систему здравствене заштите, на основу којег је Сенат Универзитета
донео одлуку број 150-9/XXXI-8.5 од 10. фебруара 2009. године о
доношењу тог студијског програма. У поступку акредитације, Комисија
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за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије донела је
Упозорење о отклањању недостатака бр. 612-00-265/АУ/2009-04 од
25. децембра 2009. године којим је наложила Универзитету у Београду
– Медицинском факултету да отклони недостатке ближе описане у
образложењу наведеног упозорења. Поступајући по горе наведеном
упозорењу, усвојен је нови предлог студијског програма.
Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 6.
септембра 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, 15. септембар 2010. године; Број: 150–58/XII-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
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 150/150-5.2 од 09. септембра 2010. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 15. септембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
студија Шумарства, тако што се у области Шумарство додаје нова
изборна група „Планирање газдовања шумама“.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 21. јула 2010. године поднео
Универзитету у Београду предлог за измену студијског програма из
става 1. ове одлуке.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 9. септембра 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, 15. септембар 2010. године; Број: 150–58/XII-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

36

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број
612-338/338/V-9.3-10 од 08. јула 2010. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15. септембра 2010.год, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (120 ЕСПБ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АСТРОФИЗИКА
1. проф. др Лука Поповић, Астрономска опсерваторија
2. проф. др Дејан Урошевић, Математички факултет
3. доц. др Анђелка Ковачевић Надић, Математички факултет
4. доц. др Драгана Илић, Математички факултет
5. проф. др Милан Димитријевић, Астрономска опсерваторија
(Београд, 20. септембар 2010. године; Број:150-58/XII-5.3-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09) и члана 7. Правилника о награђивању студената Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 149/2009), а на
предлог Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације
друштвено-хуманистичких наука, Већа групације медицинских наука
и Већа групације техничко-технолошких наука, Сенат Универзитета у
Београду на седници одржаној 15. септембра 2010.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2009. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких наука:
ЗОРАН РИСТАНОВИЋ, СТУДЕНТ ФАКУЛТЕТА ЗА ФИЗИЧКУ
ХЕМИЈУ, за рад под називом „ДФТ студија адсорпције водоника на
површинама (111) прелазних метала са површински центрираном
кубном решетком”;
2. Са групације друштвено-хуманистичких наука:
УРОШ МАТИЋ, СТУДЕНТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под
називом “Фрагментација и манипулација: Анторпоморфне фигурине
Бубањ-Салкуца-Криводол комплекса на Централном Балкану”.
3. Са групације факутета медицинских наука:
АНИТА ЂОРЂИЕВСКА И КАТАРИНА МИЛЕНКОВИЋ, СТУДЕНТИ
ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под називом „Tape stripping kao metod in vivo procene perkutane penetracije lekova kroz stratum
corneum“,
4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
УРОШ ЈАНКОВИЋ, СТУДЕНТ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад
под називом «Идејно решење стоне лампе».
(Београд, 15. септембар 2010. године; број: 150-58/XII-4.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и чл.
41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 27. октобра 2010. године, доноси
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута
Православног богословског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Православног богословског факултета у Београду коју је
донео Савет Факултета на седници одржаној 6.07.2010. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е
Православни богословски факултет у Београду доставио је
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној
6.07.2010. године, ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1
тачка 44. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
7.10.2010. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.10.2010. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150-58/XIII-7.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10)
и чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а
на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. октобра 2010.
године, доноси
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Факултета политичких наука
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета политичких наука у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 24.12.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е
Факултет политичких наука у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.12.2009. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
7.10.2010. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.10.2010. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150-58/XIII-7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 11. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и
чл. 41. ст. 1. тач. 44. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), а на основу
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 27. октобра 2010. године, доноси
О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Рударско-геолошког
факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Рударско-геолошког факултета у Београду коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 3.04.2009. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е
Рударско-геолошки факултет у Београду доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 3.04.2009. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 41. став. 1 тачка 44. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
7.10.2010. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.10.2010. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150-58/XIII-7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, број: 01-4297/1 од
26.05.2010. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број: 01бр.020-3195/5-10 са седнице од 28.09.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Чедомир Марковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу
научну област Заштита шума и украсних биљака.
О б р а з л о ж е њ е
Шумарски факултет је дана 27. јануара 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Заштита шума и украсних биљака, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. марта 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26. маја 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Чедомир Марковић изабере у звање
редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 09.jуна 2010.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21. септембра
2010. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 28. септембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф.
др Чедомир Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. октобра
2010. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број:150-58/XIII-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број:340-8-3/1 од
01.07.2010. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број: 01бр.020-3195/4-10 са седнице од 28.09.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Славица Тодић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Опште виноградарство.
О б р а з л о ж е њ е
Пољопривредни факултет је дана 21. априла 2010. године, у листу
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Опште виноградарство, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. маја 2010. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници одржаној дана 01.
јула 2010.године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат
др Славица Тодић изабере у звање редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 05.jула 2010.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21. септембра
2010. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 28. септембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф.
др Славица Тодић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. октобра 2010.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број:150-58/XIII-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 340-8-3/2 од
01.07.2010. године, и мишљења Већа научних области биотехничких
наука број: 01бр.020-3195/3-10 са седнице од 28.09.2010.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Toмислав Живановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Генетика.
О б р а з л о ж е њ е
Пољопривредни факултет је дана 17. фебруара 2010. године,
у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Генетика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. маја 2010. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 01. јула 2010.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Toмислав Живановић изабере у звање
редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 05.jула 2010.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21. септембра
2010. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 28. септембра 2010.године. године дало је мишљење да се проф.
др Toмислав Живановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. октобра
2010. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број:150-58/XIII-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 24. и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 24. ст. 3. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник
Универзитета у Београду’’, број 140/08 и 144/08), а поводом приговора
кандидата др Дамјана Пантића број: 612-31/85 од 11. маја 2009. године
на одлуку Већа научних области биотехничких наука, број: 612-31/85/08
са седнице одржане 16. априла 2009. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др Дамјана Пантића и поништава
се одлука Већа научних области биотехничких наука, број: 61231/58/08 од 16. априла 2009. године.
2. Бира се др Дамјан Пантић у звање ванредног професора на
Универзитету у Београду - Шумарски факултет, за ужу научну област
Планирање газдовања шумама.
3. Ова одлука је коначна.
О б р а з л о ж е њ е
Шумарски факултет је дана 29. јула 2008. године у листу
«Послови» објавио конкурс за избор у звање наставника (сва звања),
за ужу научну област Планирање газдовања шумама.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28. августа 2008. године
у библиотеци Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће факултета, на седници
одржаној дана 02. октобра 2008. године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Дамјан Пантић изабере у звање ванредног
професора.
Шумарски факултет је дана 06. новембра 2008. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 07. новембра
2008 године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 23.02.2009. године донело је закључак о одлагању доношења
одлуке и одредило рок од 20 (двадесет) дана за допуну захтева у вези
са радовима са SCI листе. Факултет није у назначеном року доставио
допуну.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 16. априла 2009. године разматрало је захтев Шумарског
факултета и оценило да кандидат не испуњава услове прописане чл.
64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 120. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, jeр кандидат нема довољан број
радова објављен у часописима са SCI листе (чл. 7. ст. 2. Критеријума
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду).
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету
ради уручења кандидату дана 29.априла 2009. године.
На ову одлуку кандидат др Дамјан Пантић благовремено је
изјавио приговор на одлуку Већа.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 06.
oктобра 2009. године, разматрало је приговор кандидата и утврдило да
је приговор неоснован и да остаје при својој одлуци.
Веће научних области је дана 07. oктобра 2009. године доставило
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Шумарски факултет је 11. маја 2010. године доставио допуну
материјала, која садржи потврду да је др Дамјан Пантић објавио
радове у часописима са SCI листе.
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Сенат Универзитета у Београду је на седници од 19.маја 2010.
године одложио доношење одлуке по приговору др Дамјана Пантића
и наложио Већу научних области да поново размотри предмет.
Веће научних области на седници одржаној 28. септембра 2010.
године дало је мишљење да се др Дамјан Пантић може изабрати у
звање ванредног професора, јер испуњава услове прописане Законом,
Статутом и Критеријумима.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27. октобра 2010.
године, разматрао је приговор кандидата, као и мишљење Већа научних
области од 28. септембра 2010. године и утврдио је да је приговор
основан и да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 120. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. oктoбар 2010. године; Број: 150–58/XIII-4/2010)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
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
612-26/3-2 од 06. априла 2010. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских
студија „Економија и менаџмент енергетике“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани економиста- мастер
у области економије и менаџмента енергетике.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 04. 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 03. марта 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, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/XIII-5.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10
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 150-149/V.3 од 07. oктобра 2010. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСИ СЕ допуна акредитованих студијских програма
основних академских студија (хемичар, биохемичар, хемичар за
заштиту животне средине, професор хемије) и то тако што се додаје нови
изборни предмет на 4. години под називом Основи супрамолекулске
хемије и нанохемије.
О б р а з л о ж е њ е:
Хемијски факултет је дана 23. јуна 2010. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење допуна студијског
програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 11. марта 2010. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 07. октобра 2010. године размотрило предлог Факултета и
предложило Сенату доношење допуне студијског програма из става 1.
одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/XIII-5.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09) а
на предлог Православног богословског факултета Универзитета у
Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27.
октобра 2010. године донео је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о броју студената који
се уписује на студијске програме који се
организују на Универзитету, односно на
високошколским јединицама у његовом
саставу, за школску 2010/2011. годину
1) ДAЈЕ СЕ позитивно мишљење да се број студената за упис у
прву годину студијских програма мастер студија за школску 2010/2011.
годину који би се финансирали из буџета, повећа за 5 на оба студијска
програма Православног богословског факултета, што истовремено
повлачи за собом смањење самофинансирајућих за тај број, а све у
оквиру броја из дозволе за рад,

20 40 60

ново
мишљење
20 40 60

15 25 40

20 20 40

5 15 20

10 10 20

претходно
Православни факултет
Дипломске академске студије
општи смер
Дипломске академске студије
практични смер

(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/ХIII-9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитет у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06, 140/08, 143/08
и 150/09), члана 5. став 3. Правилника о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”,
број: 157/2010), a на предлог проф. др Бранка Ковачевића, ректора
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 27. октобра 2010. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
1. Др СЛАВКО ГАЈИН, доцент Универзитета у БеоградуЕлектротехнички факултет, именује се за директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду, на период од три године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
По спроведеном Јавном позиву, 02 број: 612-2993/1-10 од
14.07.2010. године, упућеном свим факултетима Универзитета у
Београду за пријаву заинтересованих кандидата који испуњавају
услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду, на позив се пријавио само један кандидат,
доц. др Славко Гајин, досадашњи заменик директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду.
Увидом у документацију утврђено је да је именовани наставник
благовремено поднео пријаву за обављање наведене функције и да
испуњава услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду. На основу тога ректор је предложио да се
доц. др Славко Гајин, именује за директора Центра.
Сенат Универзитета у Београду je, на предлог ректора
Универзитета у Београду, донео одлуку као у диспозитиву.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150-58/XIII-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Татјане (Коста) Андрејевић на
Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-523/3-09, од 28.04.2010. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27.10.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Татјане (Коста) Андрејевић и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-523/3-09, од 28.04.2010. године, којом се признаје
високошколска исправа Universita degli studi di Bergamo, Бергамо,
Италија, од 01.03.2007. године, као диплома дипломских академских
студија (дипломирани инжењер организационих наука – мастер,
студијски програм Менаџмент).
Образложење
Татјана (Коста) Андрејевић поднела је 18.05.2010. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-523/4-10 на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-523/3-09, којом је захтевала да јој предметна
исправа буде призната као диплома магистарских студија (са звањем
магистра).
Увидом у комплетну документацију утврђено је следеће:
Универзитету у Београду и Факултету организационих наука
обратила се Татјана (Коста) Андрејевић, рођена 28.10.1964. године у
Београду, Република Србија, захтевом за признавање дипломе Universita degli studi di Bergamo, Бергамо, Италија, на којем је именована
стекла звање Master Universitario.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили 15.04.2010. године Комисији Универзитета доношење
одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома мастера
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(дипломирани менаџер – мастер), која се стиче на студијском програму
Менацмент на овом Факултету. Универзитетска комисија одлучила је,
на седници одржаној 28.04.2010. да предметна исправа буде призната
као диплома дипломских академских студија (дипломирани инжењер
организационих наука – мастер, студијски програм Менаџмент).
На седници Сената од 27.10.2010. године, разматрана је жалба
кандидаткиње и констатовано је да нема довољно елемената да се
преиначи одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те прихватио образложење Комисије
Универзитета.
Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 24. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIII-2010-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Катарине (Томислав) Шћекић на
Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-528/6-10, од 14.09.2010. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27.10.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Катарине (Томислав) Шћекић и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-528/6-10, од 14.09.2010. године, којом се признаје
високошколска исправа Baldwin-Wallace College, Berea, Сједињене
Америчке Државе, од 20.11.1997. године, као диплома основних
струковних трогодишњих студија (струковни медицински радиолог).
Образложење
Универзитету у Београду обратила се Катарина (Томислав)
Шћекић, рођена 22.10.1973. године у Трстенику, Република Србија,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Baldwin-Wallace College, Berea, Сједињене Америчке Државе, од 20.11.1997.
године. Након што је Факултет организационих наука предложио, у
свом Предлогу одлуке бр. 05-01-3/17-2 од 22.02.2010. године, да се
предметна диплома не призна као диплома првог степена која се на
том факултету стиче, документација кандидаткиње упућена је од
стране Универзитета у Београду Биолошком факултету Универзитета
у Београду. Овај факултет је, Извештајем од 05.05.2010. године
предложио да се предметна диплома не призна као диплома основних
академских студија тог факултета.
Интердисциплинарна комисија Универзитета у Београду, сазвана
на основу Одлуке универзитетске Комисије бр. 06-613-528/2-10, од
10.03.2010. године, размотрила је све списе предмета и предложила
доношење одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома
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основних струковних трогодишњих студија (струковни медицински
радиолог), што је Комисија за признавање страних високошколских
исправа усвојила на седници одржаној 22.09.2010. године. Катарина
(Томислав) Шћекић поднела је 15.10.2010. године на ову одлуку жалбу
Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-528/7-10, којом је захтевала
да јој се исправа призна као диплома четворогодишњих студија.
На седници Сената од 27.10.2010. године, разматрана је жалба
кандидаткиње и констатовано је да нема довољно елемената да се
преиначи одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те прихватио образложење Комисије
Универзитета.
Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 24. новембар 2010. године; Број: 06-613-3042/5-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

58

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Марине Пухлове на Извештај
Економског факултета Универзитета у Београду о могућности
признавања стране високошколске исправе, бр. 06-613-3346/2-10,
од 17.09.2010. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
27.10.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Марине Пухлове и преиначује Извештај
Економског факултета Универзитета у Београду о могућности
признавања стране високошколске исправе, бр. 06-613-3346/2-10, од
17.09.2010. године, којим се одбија признање високошколске исправе
Санкт-Петербуршког државног универзитета, Санкт-Петерсбург, Русија,
од 26.06.2006. године, тако да се предметна исправа признаје, чиме
Марина Пухлова стиче право на наставак образовања на дипломским
академским студијама из пословног управљања на Економском
факултету Универзитета у Београду, уколико испуни услове уписа и
рангира се на листи у оквиру одобреног броја за упис студената..
Образложење
Марина Пухлова поднела је 30.09.2010. године жалбу Сенату
Универзитета у Београду, бр. 06-613-3346/3-10 на Извештај Економског
факултета Универзитета у Београду о могућности признавања стране
високошколске исправе, бр. 06-613-3346/2-10, од 17.09.2010. године,
којом је захтевала да јој предметна исправа буде призната тако да стекне
право на наставак образовања на дипломским академским студијама
из пословног управљања на Економском факултету Универзитета у
Београду, уколико испуни услове уписа и рангира се на листи у оквиру
одобреног броја за упис студената.
Универзитету у Београду и Економском факултету обратила се
Марина Пухлова, рођена 31.03.1984. године у Лењинграду, СССР,
захтевом за признавање дипломе Санкт-Петербуршког државног
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универзитета, Санкт-Петерсбург, Русија, на којем је именована стекла
образовање. На основу свих прибављених докумената, руководилац
студијског програма дипломских академских студија – Пословно
управљање на Економском факултету Универзитета у Београду
закључила је да нема довољно елемената да се изврши признавање
дипломе кандидаткиње Марине Пухлове, те је, у Извештају бр. 063346/2-10 од 17.09.2010. године одбила признавање предметне
дипломе.
На седници Сената од 27.10.2010. године, разматрана је жалба
кандидаткиње и констатовано је да има довољно елемената да се
преиначи одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те одлучио да Марини Пухловој буде
призната предметна исправа у сврху наставка образовања на
Економском факултету Универзитета у Београду.
Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/XIII-2010-11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије, број
612-338/VI-78/4-10, од 14. октобра 2010. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
,,Садржај и мобилност тешких метала и органских једињења у
екосистему реке Тисе,, кандидата мр СНЕЖАНЕ ШТРБАЦ, дипл.
еколога заштите животне средине.
2. За менторе се именују:
1. др Предраг Симоновић, ванредни професор, Биолошки
факултет, Београд, ментор
2. др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски
факултет, Београд, ментор
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/XIII-6.1.1-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већa за мултидисциплинарне студије, број: 612338/VI-2679/3-10, од 14. октобра 2010. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом
„Солвотермална синтеза цинк-оксида са контролисаном величином
честица на нано и микро скали” кандидата мр Данијеле Луковић
Голић, дипл. физичара.
2. За менторе се именују:
1. др Зорица Бранковић, научни саветник, Институт за
мултидисциплинарна истраживања, (хемија и технологија
материјала)
2. др Дејан Полети, редовни професор, Технолошко-металуршки
факултет, (неорганска хемија, кристалографија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније пет
година од дана одобравања теме.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број: 150–58/XIII-6.1.2-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 50. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09), а на предлог Већа за мултидисциплинарне студије, број: 612338/VI-11/12-10 од 14.октобра 2010. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 27. октобра 2010.год, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ
СТУДИЈЕ:
ОБЛАСТ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА
И ТЕХНОЛОГИЈЕ
1. Именују се за чланa Програмског савета:
1. проф. др Љубинка Трговчевић Митровић, Факултет политичких
наука, председник
2. доц. др Драган Булатовић , Филозофски факултет
3.проф. др Александар Седмак, Машински факултет
4. проф. др Иван Аничин, Физички факултет
5. доц. др Илија Марић, Физички факултет
6. доц. др Светозар Синђелић, Филозофски факултет
7. проф. др Предраг Марковић, Институт за савремену историју
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број:150-58/XIII-6.2-10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 41. тачкa 40. 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), предлога
Комисије за универзитетска признања број 612/515-1.2 oд 13. септембра
2010. године, а имајући у виду иницијативу Савета Унииверзитета у
Београду од од 7. јула 2010. године и одлуку Сената Универзитета у
Београду од 14. јула 2010. године, Сенат Универзитета у Београду на
седници одржаној 27. октобра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РАДНЕ ГРУПЕ У ВЕЗИ СА
ДОДЕЛОМ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ ПРОФ. ДР МАЈКЛУ ВОЛЗЕРУ
На основу одлуке Сенатa Универзитета број 150–58/XI-2010 – 13
од 14. јула 2010. године, именована је Радна група у саставу:
1. проф. др МАРКО ИВЕТИЋ, проректор Универзитета у Београду
2. проф. др АЛЕКСАНДАР КОСТИЋ, професор Филозофског
факултета
3. проф. др СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, декан Филолошког факултета
4. проф. др ВЛАДИМИР МАКО, декан Архитектонског факултета
5. проф. др ДРАГОСЛАВ СТАМЕНКОВИЋ, декан Стоматолошког
факултета
6. академик ЂОРЂЕ ШИЈАЧКИ, Институт за физику
7. проф. др ЗОРАН КАДЕЛБУРГ, професор Математичког факултета
8. проф. др ИЛИЈА ВУЈАЧИЋ, декан Факултета политичких наука.
Задатак Радне групе био је да размотри све околности под којима
је додељен почасни докторат Мајклу Волзеру, једном од водећих
политичких теоретичара данас, и о томе обавести Сенат најкасније до
30. септембра 2010. године.
Радна група је одржала два састанка, и тo 1. септембра, којем су
присуствовали проф. др Марко Иветић, проф. др Александар Костић,
проф. др Слободан Грубачић, академик Ђорђе Шијачки, проф. др Зоран
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Каделбург и проф. др Илија Вујачић, док је други састанак одржан 22.
септембра на коме су били присутни сви чланови.
Имајући у виду све релевантне чињенице, Радна група је
констатовала следеће:
Процедура на Факултету политичких наука била је у потпуности
поштована, почев од Одељења за политичку теорију које је, пошто је
размотрило иницијативу да се проф. Волзеру додели почасни докторат,
упутило предлог Наставно-научном већу, који га је једногласно усвојио,
што је потврдио и проф. Илија Вујачић.
Материјал упућен од стране Факултета политичких наука
разматран је на седници Комисије за универзитетска признања
одржаној 26. априла, заједно са другим предлозима за доделу почасних
доктората.
Комисија није имала разлога да сумња у предлог Факултета
политичких наука јер је исти упућен од стране Наставно-научног већа
Факултета.
Предлог да се проф. Волзеру додели почасни докторат прослеђен
је Сенату који је предлог усвајио, после чега је заказана додела за 16.
јуни.
Непосредно пре доделе почасног доктората дошло се до сазнања
да је проф Волзер био један од заговорника агресије на нашу земљу,
коју у својим радовима назива „праведном војном интервенцијом“.
Факултет политичких наука, као предлагач, у свом предлогу није ни
на који начин указао на објављене радове проф. Волцера у којима
оправдава копнену интервенцију на нашу земљу. У предлогу Факултета
политичких наука се наводи да је проф. Волзер имао амбивалентан
став према НАТО интервенцији у Србији, а према тумачењу проф.
Вујачића, суштина његове амбивалентности је у томе што је заговарао
копнену интервенцију, а не бомбардовање.
На дан доделе почасног доктората проф. Костић и проф Шијачки
реаговали су да се свечано уручење одложи за наредни дан, како би
Сенат још једном размотрио донету одлуку у светлу нових сазнања са
којима Комисија, а вероватно ни чланови Сената, нису били упознати.
Ректор је у први мах пристао да се додела доктората одложи, на шта
је реаговао декан Факултета политичких наука са захтевом да се
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церемонија не одлаже, после чега је ректор одлучио да се церемонија
доделе почасног доктората ипак одржи.
Комисија за универзитетска признања је 1. јула 2010. године
упутила допис Сенату и Савету Универзитета у Београду у којем је
навела да су у извештају Факултета политичких наука изостављене
релевантне чињенице које би, да су Комисији биле познате, свакако
утицале на одлуку да се проф. Волзеру додели почасни докторат, чиме
је Факултет политичких наука довео у заблуду не само Комисију, него
и Ректора и Сенат.
Радна група закључује да је Факултет политичких наука у свом
предлогу дао непрецизну и недовољну информацију, јер није указао
на то да је проф. Волзер оправдавао копнену интервенцију на нашу
земљу. Да је Комисији ова чињеница била позната не би Сенату упутила
предлог да се проф. Волзеру додели почасни докторат Универзитета
у Београду.
Радна група је у пуном саставу једногласно прихватила овај
Извештај.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. октобра 2010.
године усвојио је овај Извештај.
(Београд, 27. октобар 2010. године; Број:150-58/XIII-8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично
тумачење), чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08,
143/08 и 150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и
144/08), а на предлог Изборног већа Учитељског факултета, број:
8/29 од 30.09.2010. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука број: 05-612-3018/01-10 са седнице
од 26.10.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.
новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Адријан Негру у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну
област Национална култура у европском контексту.
Образложење
Учитељски факултет је дана 30. новембра 2009. године, у
„Службеном гласнику РС“, број 98/09 објавио конкурс за избор у звање
наставника, за ужу научну област Национална култура у европском
контексту, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. јануара 2010. године
преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 29. септембра 2010.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Адријан Негру изабере у звање
редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 06.октобра 2010.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 26. октобра 2010.године. године дало је
мишљење да се проф. др Адријан Негру може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Учитељског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 1368/1 од 7.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/16 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Биљана Стојимировић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (нефрологија).
Образложење
Медицински факултет је дана 20. априла 2010. године, на
интернет страници Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Интерна медицина (нефрологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. јуна 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Биљана Стојимировић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 01. септембра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010.године. године дало је мишљење да се проф. др
Биљана Стојимировић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), чл.
41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), чл. 25.
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета број: 1060/2 од 02.07.2010. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука број: 05-612-3017/01-10 са
седнице од 26.10.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бојан Жикић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Етнологија-антропологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 31. марта 2010. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Етнологија-антропологија, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. aприла 2010. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 01. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бојан Жикић изабере у звање редовног
професора.
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Филозофски факултет је дана 15. jула 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 26. октобра 2010.године. године дало је
мишљење да се проф. др Бојан Жикић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 1351/3 од 7.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/14 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бранко Брмболић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Инфективне болести.
Образложење
Медицински факултет је дана 20. априла 2010. године, на
интернет страници Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Инфективне болести, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. јуна 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бранко Брмболић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 31. августа 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Бранко Брмболић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 1352/1 од 7.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/13 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Ђорђе Јевтовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Инфективне болести.
Образложење
Медицински факултет је дана 20. априла 2010. године, на
интернет страници Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Инфективне болести, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. јуна 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ђорђе Јевтовић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 31. августа 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Ђорђе Јевтовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), чл.
41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и 150/09), чл. 25.
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета број: 1060/1 од 02.07.2010. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука број: 05-612-3018/01-10 са
седнице од 26.10.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Попадић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа психологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 31. марта 2010. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Општа психологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31. маја 2010. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 01. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драган Попадић изабере у звање редовног
професора.
Филозофски факултет је дана 15. jула 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 26. октобра 2010. године. године дало је
мишљење да се проф. др Драган Попадић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.10)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Стоматолошког факултета број: 1350/1 од 12.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/11 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Елена Кршљак у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну
област Базичне стоматолошке науке - Општа и орална физиологија.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 20. марта 2010. године, у
„Службеном гласнику РС“ број 16/10, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Базичне стоматолошке
науке - Општа и орална физиологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. априла 2010. године
преко огласне табле у наставно-научним јединицама Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 08. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Елена Кршљак изабере у звање редовног
професора.

Година XLIX, број 158, 19. јануар 2011.

79

Стоматолошки факултет је дана 31. августа 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Елена Кршљак може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 1237/2 од 7.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/17 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Горан Чобељић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија).
Образложење
Медицински факултет је дана 20. априла 2010. године, на
интернет страници Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (ортопедија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. јуна 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Горан Чобељић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 01. септембра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Горан Чобељић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 1366/1 од 7.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/15 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Ида Јовановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Педијатрија.
Образложење
Медицински факултет је дана 20. априла 2010. године, на
интернет страници Националне службе за запошљавање, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Педијатрија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. јуна 2010. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Ида Јовановић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 31. августа 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Ида Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

84

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Саобраћајног факултета, број:929/6 од 12.03.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-3951 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Катарина Вукадиновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за
ужу научну област Луке и пристаништа.
О б р а з л о ж е њ е
Саобраћајни факултет је дана 14. oктобра 2009. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Луке и пристаништа, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. јануара 2010. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. марта 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Катарина Вукадиновић изабере у звање
редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 22. марта 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Катарина Вукадиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на
предлог Изборног већа Архитектонског факултета број: 01-1920/2-2.1.
од 20.09.2010. године, и мишљења Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука број: 03- 612-3765/2-10 са седнице од 25.10.2010.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Петрушевски у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну
област Геометрија архитектонске форме.
Образложење
Архитектонски факултет је дана 28. априла 2010. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Геометрија архитектонске форме, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17. августа 2010. године
преко web стране Факултета и дневног листа „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 20. септембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Петрушевски изабере
у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 05. октобра 2010. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. октобра 2010.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука,
на седници одржаној дана 25. октобра 2010. године. године дало је
мишљење да се др Љиљана Петрушевски може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број:150-58/XIV-3.8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Стоматолошког факултета број: 1351/1 од 12.7.2010.
године, и мишљења Већа научних области медицинских наука број: 02
бр. 020- 3711/12 са седнице од 21.10.2010.године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Његица Јојић-Вигњевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за
ужу научну област Клиничке медицинске науке.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 20. марта 2010. године, у
„Службеном гласнику РС“ број 16/10, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Клиничке медицинске
науке, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. априла 2010. године
преко огласне табле у наставно-научним јединицама Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 08. јула 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Његица Јојић-Вигњевић изабере у звање
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 31. августа 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 14. октобра 2010.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 21. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Његица Јојић-Вигњевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08)
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Православног богословског факултета
број: 88/11 од 07.10.2010. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука број: 05-612-3806/01-10 са седнице
од 26.10.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.
новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Радован Биговић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Православни богословски факултет, за
ужу научну област Систематска теологија.
Образложење
Православни богословски факултет је дана 21. априла 2010.
године, у листу „Послови“ и на web страни Факултета, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Систематска теологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. јуна 2010. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. септембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Радован Биговић изабере у
звање редовног професора.
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Православни богословски факултет је дана 08. октобра 2010.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 26. октобра 2010. године. године дало је
мишљење да се проф. др Радован Биговић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Православног богословског факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета Универзитета у Београду, број:
1508/1-1 од 13.10.2010. године, и мишљења Већа научних области
природних наука број: 025-020-4023/9-10 са седнице од 28.10.2010.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2010.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Снежана Д. Зарић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област
Општа и неорганска хемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 30. јуна 2010. године, у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Општа и неорганска хемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. јула 2010. године
преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. oктoбра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Снежана Д. Зарић изабере у звање редовног
професора.
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Хемијски факултет је дана 14. октобра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 28. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Снежана Д. Зарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Машинског факултета, број: 595/2 од 02.09.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-3418-5 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Бранко Васић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Моторна возила.
Образложење
Машински факултет је дана 31. марта 2010. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Моторна возила, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12. јула 2010. године
преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. септембра 2010. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Васић изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 13. септембра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Бранко Васић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.21)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 376/6 од 20.09.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-3589-5 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Војкан Јовановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну
област Транспортне особине робе.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 21. априла 2010. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Транспортне особине робе, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02. јула 2010. године
преко библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. марта 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Војкан Јовановић изабере у звање редовног
професора.
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Саобраћајни факултет је дана 23. септембра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Војкан Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Машинског факултета, број:1304/2 од 14.10.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-4115-5 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Драган Милановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу
научну област Индустријско инжењерство.
Образложење
Машински факултет је дана 21. јула 2010. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Индустријско инжењерство, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. септембра 2010.
године преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 14. oктобра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драган Милановић изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 27. октобра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Драган Милановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.19)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Машинског факултета, број: 1328/2 од 14.10.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-4114-5 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Зоран Миљковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Производно машинство.
О б р а з л о ж е њ е
Машински факултет је дана 21. јула 2010. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Производно машинство, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. септембра 2010.
године преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 14. oктобра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Зоран Миљковић изабере у звање редовног
професора.
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Машински факултет је дана 27. октобра 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Зоран Миљковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.20)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08)
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и
144/08), а на предлог Изборног већа Филолошког факултета, број:
1174/1 од 31.05.2010. године, и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука број: 05-612-2304/01-10 са седнице
од 26.10.2010.године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.
новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Љубиша Рајић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Скандинавистика.
Образложење
Филолошки факултет је дана 20. маја 2009. године, у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Скандинавистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. јуна 2009. године
преко огласне табле и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26. маја 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љубиша Рајић изабере у звање редовног
професора.
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Филолошки факултет је дана 09. jуна 2010. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 26. октобра 2010. године. године дало је
мишљење да се проф. др Љубиша Рајић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08), а на предлог
Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број:2567 од 22.10.2010.
године, и мишљења Већа научних области техничких наука број: 011612-4116-4 са седнице од 29.10.2010.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. новембра 2010. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Петар Папић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Хидрогеоекологија.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 14. јула 2010. године објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Хидрогеоекологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. септембра 2010.
године преко библиотеке и web стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 21. oктoбра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Петар Папић изабере у звање редовног
професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 27. октобра 2010. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Петар Папић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 41. ст. 1. тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08 и
150/09), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08 и 144/08),
а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета,
број:1551/1 од 11.10.2010. године, и мишљења Већа научних области
техничких наука број: 011-612-3977-5 са седнице од 29.10.2010.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. новембра 2010. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Петар Ускоковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за
ужу научну област Инжењерство материјала.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет је дана 07. априла 2010. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Инжењерство материјала,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. јула 2010. године
преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 07. oктoбра 2010. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Петар Ускоковић изабере у звање редовног
професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18. октобра 2010.
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22. октобра 2010.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29. октобра 2010. године. године дало је мишљење да се проф. др
Петар Ускоковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10. новембра
2010. године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150-58/XIV-3.16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09) а на
предлог факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 10. новембра 2010. године донео је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2010/2011.
годину
УТВРЂУЈE СЕ допунa броја студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2010/2011.
годину и то:
- за студијски програм специјалистичких струковних студија
Форензика укупно 50 самофинансирајућих студената, од чега 25 на
Факултету за физичку хемију и 25 на Факултету безбедности.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150–58/ХIV-4.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу 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 10.
новембра 2010. године донео је
ОДЛУКУ
O ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
Обједињеном конкурсу 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 додаје се студијски програм специјалистичких струковних
студија Факултета за физичку хемију и Факултета безбедности
Форензика.
(Београд, 10. новембар 2010. године; Број: 150–58/ХIV-4.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Вукашина (Слободан) Јовановића
на Извештај Економског факултета Универзитета у Београду о
могућности признавања стране високошколске исправе, број 063042/4-10 од 15.10.2010, Сенат Универзитета на седници одржаној
10.11.2010. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Вукашина (Слободан) Јовановић и потврђује
Извештај Економског факултета Универзитета у Београду о могућности
признавања стране високошколске исправе, број 06-3042/4-10 од
15.10.2010, којим се одбија признавање ради наставка образовања
дипломе Универзитета Мериленд, Колеџ Парк, Мериленд, Сједињене
Америчке Државе, коју је кандидат стекао 20.12.2008. године.
Образложење
Универзитету у Београду обратио се Вукашин (Слободан)
Јовановић, рођен 16.07.1986. године у Београду, Република Србија,
захтевом за признавање дипломе дипломе Универзитета Мериленд,
Колеџ Парк, Мериленд, Сједињене Америчке Државе, коју је кандидат
стекао 20.12.2008. године, ради наставка образовања на дипломским
академским студијама – Економска анализа и политика на Економском
факултету Универзитета у Београду.
На основу свих прибављених докумената, руководилац
студијског програма дипломских академских студија – Економска
анализа и политика на Економском факултету Универзитета у Београду
закључила је да нема довољно елемената да се изврши признавање
дипломе кандидата Вукашина (Слободан) Јовановић, те је, у Извештају
бр. 06-3042/4-10 од 15.10.2010. године одбила признавање предметне
дипломе.
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На наведени Извештај кандидат је 26.10.2010. године изјавио
жалбу Сенату Универзитета, као другостепеном органу.
На седници Сената од 10.11.2006. године, разматрана је жалба
Вукашина (Слободан) Јовановића и констатовано је да нема довољно
елемената да се преиначи Извештај Економског факултета и изврши
признавање предметне дипломе, те прихватио одлуку садржану у овом
Извештају.
Са изложеног, решено је као у изреци ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 24. новембар 2010. године; Број: 150–58/XIV-2010-8.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета
у Београду” број 131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области медицинских
наука:
1. др Весна Лачковић, ред. проф., Медицински факултет
2. др Синиша Димковић, ред. проф., Медицински факултет
3. др Марија Мостарица-Стојковић, ред. проф., Медицински факултет
4. др Амира Пецо-Антић, ред. проф., Медицински факултет
5. др Петар Булат, ред. проф., Медицински факултет
6. др Нада Ковачевић, ред. проф., Фармацеутски факултет
7. др Даница Агбаба, ред. проф., Фармацеутски факултет
8. др Весна Спасојевић-Калимановска, ред. проф., Фармацеутски
факултет
9. др Миодраг Лазаревић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
10. др Вера Катић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
11. др Драгиша Трајиловић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
12. др Славољуб Живковић, ред. проф., Стоматолошки факултет
13. др Драгица Стојић, ред. проф., Стоматолошки факултет
14. др Његица Јојић, ред. проф., Стоматолошки факултет
15. др Душан Угарковић, ред. проф., Факултет спорта и физичког
васпитања
16. др Ласло Швиртлих, ред. проф., Факулт. за специјалну едукацију
и рехабилит.
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17. др Александра Кораћ, ред. проф., Биолошки факултет
18. др Дејан Раковић, ред. проф., Електротехнички факултет
19. др Мирослав Симић, ред. проф., Факултет политичких наука
20. др Александра Николић, научни саветник, Институт за медицинска
истраживања.
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4256/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области друштвенохуманистичких наука:
1. др Леон Којен, ред. проф., Филозофски факултет
2. др Никола Самарџић, ред. проф., Филозофски факултет
3. др Лидија Мереник, ред. проф., Филозофски факултет
4. др Иван Ковачевић, ред. проф., Филозофски факултет
5. др Светлана Чизмић, ред. проф., Филозофски факултет
6. др Дарко Танасковић, ред. проф., Филолошки факултет
7. др Весна Половина, ред. проф., Филолошки факултет
8. др Јулијана Вучо, ред. проф., Филолошки факултет
9. др Корнелија Ичин, ред. проф., Филолошки факултет
10. др Радивоје Микић, ред. проф., Филолошки факултет
11. др Гордана Стојановић, ред.проф, Учитељски факултет
12. др Петар Пијановић, ред.проф, Учитељски факултет
13. др Биљана Требјешанин, ред.проф., Учитељски факултет
14. др Ксенија Кончаревић, ред.проф., Православни богословски
факултет
15. др Радован Биговић, ред.проф., Православни богословски
факултет
16. др Светислав Табороши, ред.проф., Правни факултет
17. др Љиљана Радуловић, ред.проф., Правни факултет
18. др Бранимир Стојковић, ред. проф., Факултет политичких наука
19. др Јасмина Ковачевић, ред.проф, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију

Година XLIX, број 158, 19. јануар 2011.

115

20. др Жарко Требјешанин, ред.проф, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију
21. др Миомир Јакшић, ред. проф., Економски факултет
22. др Јарослава Радојевић, ред. проф., Факултет спорта и физичког
васпитања
23. др Душан Митић, ред. проф., Факултет спорта и физичког
васпитања
24. др _______________, научни саветник Института за филозофију и
друштвену теорију
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4257/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области правно-економских
наука:
1. др Миленко Крећа, ред.проф., Правни факултет
2. др Емилија Вукадин, ред.проф., Правни факултет
3. др Гашо Кнежевић, ред.проф., Правни факултет
4. др Радмила Васић, ред.проф., Правни факултет
5. др Слободан Марковић, ред.проф., Правни факултет
6. др Јуриј Бајец, ред. проф., Економски факултет
7. др Милорад Иванишевић, ред. проф., Економски факултет
8. др Биљана Јовановић Гавриловић, ред. проф., Економски факултет
9. др Стипе Ловрета, ред. проф., Економски факултет
10. др Зорица Младеновић, ред. проф., Економски факултет
11. др Чедомир Чупић, ед. проф., Факултет политичких наука
12. др Ана Чекеревац, ред. проф., Факултет политичких наука
13. др Мирослав Хаџић, ред. проф., Факултет политичких наука
14. др Милан Јовановић, ред. проф., Факултет политичких наука
15. др Слободан Мишовић, ред. проф., Факултет безбедности
16. др Зоран Кековић, ред. проф., Факултет безбедности
17. др Ивана Симовић-Хибер, ред. проф., Факултет безбедности
18. др Миладин Шеварлић, ред. проф., Пољопривредни факултет
19. др Слободан Церанић, ред. проф., Пољопривредни факултет
20. др Миодраг Зец, ред. проф., Филозофски факултет
21. др Милутин Достанић, ред. проф., Математички факултет
22. др Весна Богојевић-Арсић, ред. проф., Факултет организационих
наука
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23. др ______________, научни саветник, Институт за филозофију и
друштвену теорију
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4258/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области медицинских
наука:
1. др Мирјана Ђорић, ред. проф., Математички факултет
2. др Зоран Каделбург, ред. проф., Математички факултет
3. др Ђорђе Дугошија, ред. проф., Математички факултет
4. др Мирослав Павловић, ред. проф., Математички факултет
5. др Наджда Пејовић, ред. проф., Математички факултет
6. др Срђан Буквић, ред. проф., Физички факултет
7. др Млађен Ћурић, ред. проф., Физички факултет
8. др Милан Дамњановић, ред. проф., Физички факултет
9. др Јаблан Дојчиловић, ред. проф., Физички факултет
10. др Зоран Радосављевић, ред. проф., Електротехнички факултет
11. др Вељко Милутиновић, ред. проф., Електротехнички факултет
12. др Вера Вујчић, ред. проф., Факултет организационих наука
13. др Братислав Петровић, ред. проф. Факултет организационих
наука
14. др Милутин Обрадовић, ред. проф., Грађевински факултет
15. др _________________, ред. проф., Грађевински факултет
16. др Александар Седмак, ред. проф., Машински факултет
17. др Стојан Раденовић, ред. проф., Машински факултет
18. др Бранислав Боричић, ред. проф., Економски факултет
19. др Шћепан Ушћумлић, ред. проф., Технолошко - металуршки
факултет
20. др ______________, научни саветник, Институт за физику
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21. др Драган Радојевић, научни саветник, Институт “Михаило
Пупин”
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4259/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области техничких наука:
1. др Антоније Ђорђевић, ред. проф., Електротехнички факултет
2. др Зоран Јовановић, ред. проф., Електротехнички факултет
3. др Предраг Маринковић, ред. проф., Електротехнички факултет
4. др Златан Стојковић, ред. проф., Електротехнички факултет
5. др Милосав Огњановић, ред. проф., Машински факултет
6. др Бошко Рашуо, ред. проф., Машински факултет
7. др Драгутин Дебељковић, ред. проф., Машински факултет
8. др Никола Младеновић, ред. проф., Машински факултет
9. др Душан Старчевић, ред. проф., Факултет организационих наука
10. др Мирко Вујошевић, ред. проф., Факултет организационих
наука
11. др Маја Леви Јакшић,ред. проф., Факултет организационих наука
12. др Јован Филиповић, ред. проф., Факултет организационих наука
13. др Радослав Алексић, ред. проф., Технолошко-металуршки факултет
14. др Славица Стевановић, ред. проф., Технолошко-металуршки
факултет
15. др Слободан Шербановић, ред. проф., Технолошко-металуршки
факултет
16. др Зорица Цвијовић, ред. проф. Технолошко-металуршки
факултет
17. др Милан Марковић, ред. проф., Саобраћајни факултет
18. др Смиљан Вукановић, ред. проф., Саобраћајни факултет
19. др Обрад Бабић, ред. проф., Саобраћајни факултет
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20. др Душан Теодоровић, ред. проф., Саобраћајни факултет
21. др Зоран Стевановић, ред. проф., Рударско - геолошки факултет
22. др Никола Лилић, ред. проф., Рударско - геолошки факултет
23. др Војин Чокорило, ред. проф., Рударско- геолошки факултет
24. др Живан Живковић, ред. проф., Технички факултет у Бору
25. др Ненад Вушовић, ред. проф., Технички факултет у Бору
26. др Павле Младеновић, ред. проф., Математички факултет
27. др Никола Клем, ред. проф., Грађевински факултет
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4260/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду” број 131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука:
1. др Милорад Рибар, ред. проф., Архитектонски факултет
2. арх. Михаило Тимотијевић, ред. проф., Архитектонски факултет
3. др Зоран Никезић, ред. проф., Архитектонски факултет
4. др Милан Глишић, ред. проф., Архитектонски факултет
5. Зоран Лазовић, дипл.инж.арх. ред. проф., Архитектонски факултет
6. др Мирјана Томичић-Торлаковић, ред. проф., Грађевински факултет
7. др Миодраг Јовановић, ред. проф., Грађевински факултет
8. др Бранислав Пујевић, ред. проф., Грађевински факултет
9. др Бранислав Ивковић, ред. проф., Грађевински факултет
10. др Манојло Миладиновић, ред. проф., Грађевински факултет
11. др Дејан Ђорђевић, ред. проф., Географски факултет
12. др Мирко Грчић, ред. проф., Географски факултет
13. др Мила Павловић, ред. проф., Географски факултет
14. др Милован Пецељ, ред. проф., Географски факултет
15. др Драган Миловановић, ред. проф., Рударско-геолошки факултет
16. др Јадранка Јовић, ред. проф., Саобраћајни факултет
17. др Здравко Поповић, ред. проф., Шумарски факултет
18. др Сретен Вујовић, ред. проф., Филозофски факултет
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II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4261/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области природних наука:
1. др Јелена Кнежевић-Вукчевић, ред. проф., Биолошки факултет
2. др Петар Марин, ред. проф., Биолошки факултет
3. др Весна Коко, ред. проф., Биолошки факултет
4. др Бранка Стевановић, ред. проф., Биолошки факултет
5. др Павле Анђус, ред. проф., Биолошки факултет
6. др Катарина Анђелковић, ред. проф., Хемијски факултет
7. др Весна Никетић, ред. проф., Хемијски факултет
8. др Душан Сладић, ред. проф., Хемијски факултет
9. др Иван Гржетић, ред. проф., Хемијски факултет
10. др Живослав Тешић, ред. проф., Хемијски факултет
11. др, Славко Ментус, ред. проф. Факултет за физичку хемију
12. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, ред.проф, Факултет за физичку
хемију
13. др Љиљана Колар-Анић, ред.проф, Факултет за физичку хемију
14. др Вера Капетановић, ред. проф., Фармацеутски факултет
15. др Радиша Јанчић, ред. проф., Фармацеутски факултет
16. др Весна Мишковић-Станковић, ред. проф., Технолошкоматалуршки факулт.
17. др Драгица Обратов-Петковић, ред. проф., Шумарски факултет
18. др Биљана Вуцелић-Радовић, ред. проф., Пољопривредни
факултет
19. др Зоран Станимировић, ред. проф, Факултет ветеринарске
медицине

Година XLIX, број 158, 19. јануар 2011.

125

20. др Слађана Костић-Рајачић, научни саветник, Институт за хемију,
технологију и металургију
21. др Младен Вујошевић, научни саветник, Институт за биолошка
истраживања
22. др Весна Максимовић, научни саветник, Институт за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4262/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду” број131/06), а на предлог наставно-научних већа факултета
и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области биотехничких
наука:
1. др Мирко Урошевић, ред. проф., Пољопривредни факултет
2. др Милица Петровић, ред. проф., Пољопривредни факултет
3. др Милован Величковић, ред. проф., Пољопривредни факултет
4. др Радмила Петановић, ред. проф., Пољопривредни факултет
5. др Ђорђе Гламочлија, ред. проф., Пољопривредни факултет
6. др Драгица Вилотић, ред. проф., Шумарски факултет
7. др Милун Крстић, ред. проф., Шумарски факултет
8. др Бранко Главоњић, ред. проф., Шумарски факултет
9. др Станимир Костадинов, ред. проф., Шумарски факултет
10. др Михаило Грбић, ред. проф., Шумарски факултет
11. др Рајко Димитријевић, ред. проф., Биолошки факултет
12. др Драган Катарановски, ред. проф., Биолошки факултет
13. др Брана Раденковић Дамњановић, ред.проф, Факултет ветеринарске
медицине
14. др Драган Гвоздић, ред.проф, Факултет ветеринарске медицине
15. др Александар Вег, ред. проф., Машински факултет
16. др Ђуро Коруга, ред. проф., Машински факултет
17. др Зорана Гледовић, ред. проф., Медицински факултет
18. др Љиљана Мојовић, ред. проф., Технолошко-маталуршки
факултет
19. др Милица Бајић-Брковић, ред. проф., Архитектонски факултет
20. др Дејан Љубисављевић, ред. проф., Грађевински факултет
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21. др Предраг Пузовић, ред. проф, Православни богословски
факултет
22. др Мирослава Јанковић, научни саветник, ИНЕП.
II
Мандат чланова Већа научних области траје до 31. октобра 2013.
године.
(Београд, 1. новембар 2010. године; Број: 020-4263/2010)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научниј области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области медицинских наука,
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Именује се др Нада Ковачевић, редовни професор
Фармацеутског факултете, за председника Већа научних области
медицинских наука.
2. Именује се др Петар Булат, редовни професор Медицинског
факултета, за заменика председника Већа научних области медицинских наука.
(Београд, 20. децембар 2010. године; Број: 020-4256/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Жарко Требјешанин, редовни професор
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацијуза председника
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука.
2. Именује се др Љиљана Радуловић, редовни професор Правног
факултета, за заменика председника Већа научних области друштвенохуманистичких наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4257/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области правно-економских наука,
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Именује се др Стипе Ловрета, редовни професор Економског
факултета, за председника Већа научних области правно-економских
наука.
2. Именује се др Емилија Вукадин, редовни професор Правног
факултета, за заменика председника Већа научних области правноекономских наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4258/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области природно-математичких
наука, доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Зоран Каделбург, редовни професор
Математичког факултета за председника Већа научних области
природно-математичких наука.
2. Именује се др Млађен Ћурић, редовни професор Физичког
факултета, за заменика председника Већа научних области природноматематичких наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4259/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 134/07), а на предлог Већа научних области техничких наука,
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Милосав Огњановић, редовни професор
Машинског факултета за председника Већа научних области техничких
наука.
2. Именује се др Маја Леви-Јакшић, редовни професор Факултета
организационих наука, за заменика председника Већа научних области
техничких наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4260/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука, доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Јадранка Јовић, редовни професор Саобраћајног
факултета за председника Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
2. Именује се др Мила Павловић, редовни професор Географског
фалултета, за заменика председника Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4261/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

134

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 134/07), а на предлог Већа научних области природних наука,
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Именује се др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор
Биолошког факултета за председника Већа научних области природних наука.
2. Именује се др Љиљана Колар-Анић, редовни професор
Факултета за физичку хемију, за заменика председника Већа научних
области природних наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4262/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а на предлог Већа научних области биотехничких наука,
доносим
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Милица Петровић, редовни професор
Пољопривредног факултета за председника Већа научних области
биотехничких наука.
2. Именује се др Милун Крстић, редовни професор Шумарског
факултета, за заменика председника Већа научних области
биотехничких наука.
(Београд, 14. децембар 2010. године; Број: 020-4263/1)
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

