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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
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНА И
ФОНДОВА
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ због истека мандата:
1.
- 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.
чланства у Одбору Задужбине Веселина Лучића;
2.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Ђоке Влајковића;
3.
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и
задужбине;
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- 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.
- 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.
чланства у Одбору Задужбине Рада и Милана Вукићевића;
5.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Светозара Видаковћа и жене
Магдалене;
6.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Глише и Марије Ракић;
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7.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Гашић др Живана;
8.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Луке Ћеловића-Требињца;
9.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Драгољуба Маринковића;
10.
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и
задужбине;
- проф. др Дарко Митровић, Факултет спорта и физичког
васпитања;
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- проф. др Милица Јовановић-Поповић, Архитектонски
факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
- Милан Јелић, студент Факултет спорта и физичког васпитања;
чланства у Одбору Задужбине Љубице М. Здравковић;
11.
- 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;
чланства у Одбору Задужбине Влајка Калинића;
12.
- 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;
чланства у Одбору Фонда Милана Стевановића-Смедеревца и
супруге Даринке;
13.
- Проректор Универзитета надлежан за фондове, фондације и
задужбине;
- проф. др Владимир Костић, Медицински факултет;
- проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет;
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- проф. др Татијана Јовановић, Фармацеутски факултет;
- проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет.
чланства у Одбору Фонда Олге и Милана Панића.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8512/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 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
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДА „МР ПХ
ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ И ИНЖ. ОЕЦЦ НИКОЛА
ДРАГИЋЕВИЋ“
Због усаглашавања са Законом о задужбинама и фондацијама
разрешавају се чланства у Одбору Фонда „ Мр пх Љубица Војтех
Драгићевић и инж. оецц Никола Драгићевић“:
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“.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8513/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 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
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДА КОСТЕ
МИГРИЋА
Због усаглашавања са Законом о задужбинама и фондацијама
разрешавају се чланства у Одбору Фонда Косте Мигрића: проф. др
Бранко Ковачевић, ректор, проф. др Александра Вранеш – Филолошки
факултет, проф др Мирослава Замлакар – Медицински факултет,
проф. др Мирољуб Милинчић – Географски факултет, проф. др
Милан Мартић – Факултет организационих наука и др Петар Вукеља
- Електротехнички институт „Никола Тесла“.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8514/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 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
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДА НОВИ
ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Због усаглашавања са Законом о задужбинама и фондацијама
разрешавају се чланства у Одбору Фонда „Нови добротвори
Универзитета у Београду“: проф. др Невенка Жаркић Јоксимовић,
проректор Универзитета у Београду, проф. др Владимир Костић
– Медицински факултет, проф. др Ивица Радовић – Факултет
безбедности, проф. др Милош Недељковић – Машински факултет, др
Драган Поповић - Институт за физику и проф. др Радивој Митровић –
Машински факултет.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8515/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 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
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДА „СЕСТРЕ
БУЛАЈИЋ“
Због усаглашавања са Законом о задужбинама и фондацијама
разрешавају се чланства у Одбору Фонда „Сестре Булајић“: проф.
др Невенка Жаркић Јоксимовић, проректор Универзитета, проф. др
Владимир Мако, декан Архитектонског факултета, проф. др Шћепан
Миљанић, декан Факултета за физичку хемију, проф. др Миодраг
Матељевић, декан Математичког факултета и др Драгица Крговић,
представник оснивача Фонда „Сестре Булајић“.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8516/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 4. Правила Фонда Данице
и Ивана Феофилактова од 10.04.1995. године, и члана 22. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „ЛЕГАТ
ДАНИЦЕ И ИВАНА ФЕОФИЛАКТОВА“
I Именују се за чланове Oдбора Фондације „Легат Данице и
Ивана Феофилактова“:
1. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет
2. Проф. др Александар Јовановић, Учитељски факултет
3. Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет
4. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет
5. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета,
представник Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Фондације „Легат Данице и Ивана
Феофилактова“ траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора
Фондације „Легат Данице и Ивана Феофилактова“-представника
студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8532/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Правила Фонда
Косте Мигрића („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03) и
члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ
МИГРИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Фондације Косте Мигрића:
1. Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет
2. Проф. др Мирослава Замлакар, Медицински факултет
3. Проф. др Мирољуб Милинчић, Географски факултет
4. Проф. др Милан Мартић, Факултет организационих наука
5. Др Петар Вукеља, Електротехнички институт „Никола
Тесла“.
II Мандат чланова Oдбора Фондације Косте Мигрића траје
четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8533/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 4. Правила Фонда
Милана Стевановића – Смедеревца и супруге Даринке („Гласник
Универзитета у Београду”, број 117/03), и члана 22. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ МИЛАНА
СТЕФАНОВИЋА-СМЕДРЕВЦА И СУПРУГЕ ДАРИНКЕ
I Именују се за чланове Oдбора Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке:
1. Проф. др Маја Леви-Јакшић, Факултет организационих наука
2. Проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет
3. Проф. др Снежана Пејчић-Тарле, Саобраћајни факултет
4. Проф. др Мила Павловић, Географски факултет
5. Милан Крстић, студент проректор.
II Мандат чланова Oдбора Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке траје четири године. Изузетно, мандат
члана Одбора Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге
Даринке - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. годинe; Број: 612-8534/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) и члана 11. Правила Фонда
„Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“
бр. 1140/2 од 13.12.1992. године, и члана 22. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08
и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „МR PH
ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ И ING. ОЕЦЦ НИКОЛА
ДРАГИЋЕВИЋ“
I Именују се за чланове Oдбора Фондације „Mr ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“:
1. Проф. др Марко Бацковић, Економски факултет
2. Проф. др Нада Ковачевић, Фармацеутски факултет
3. Проф. др Татијана Јовановић, Фармацеутски факултет
4. Милан Крстић, студент проректор
5.Проф.др Милена Шешић Драгићевић, представник оснивача
Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола
Драгићевић“.
II Мандат чланова Oдбора Фондације „Mr ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“ траје четири године.
Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Mr ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“ - представника студента
траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8538/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) и члана 5. Правила Фонда
„Нови добротвори Универзитета у Београду“ од 04.10.2005. године,
a сагласно члану 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ
ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
I. Именују се за чланове Oдбора Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду“:
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.
II Мандат чланова Oдбора Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду“ траје четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8540/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 4. Правила Фонда Олге
и Милана Панића („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03),
и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ ОЛГЕ И
МИОДРАГА Л. ПАНИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића:
1. Проф. др Александра Крстић-Фурунџић, Архитектонски
факултет
2. Проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет
3. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет
4. Проф. др Владица Цветковић, Рударско-геолошки факултет
5. Никола Миленковић, студент Фармацеутског факултета,
представник Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Фондације Олге и Миодрага Л. Панића
траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Фондације Олге
и Миодрага Л. Панића -представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8541/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 12. Правила Фонда
Сестре Булајић od 06.03.1989. године, и члана 22. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08
и 143/08), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ „СЕСТРЕ
БУЛАЈИЋ“
I Именују се за чланове Oдбора Фондације „Сестре Булајић“:
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. Проф. др Драгица Крговић, представник оснивача Фондације
„Сестре Булајић“
5. Петар Опачић, студент Архитектонског факултета, представник
Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Фондације „Сестре Булајић“ траје
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Сестре
Булајић“ - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8542/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Статута Задужбине
Љубице М. Здравковић („Гласник Универзитета у Београду”, број
117/03), и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ ЉУБИЦЕ
М. ЗДРАВКОВИЋ
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Љубице М.
Здравковић:
1. Проф. др Милица Јовановић-Поповић, Архитектонски
факултет
2. Проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет
3. Проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
4. Проф. др Далибор Солдатић, Филолошки факултет
5. Проф. др Радован Биговић, Православни богословски
факултет.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Љубице М. Здравковић
траје четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8543/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Статута Задужбине
Ђоке Влајковића („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03), и
члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ
ВЛАЈКОВИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Ђоке Влајковића:
1. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих наука
2. Проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет
3. Проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет
4. Проф. др Шефика Алибабић Хоџић, Филозофски факултет
5. Др Зоран Ђукановић, Архитектонски факултет.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Ђоке Влајковића траје
четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8547/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) ), члана 4. Статута Задужбине
Драгољуба Маринковића („Гласник Универзитета у Београду”, број
117/03), и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
ДРАГОЉУБА МАРИНКОВИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Драгољуба
Маринковића:
1. Проф. др Јасмина Ковачевић, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију
2. Проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет
3. Проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет
4. Проф. др Александар Липковски, Математички факултет
5. Проф. др Војислав Илић, Ветеринарски факултет.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Драгољуба Маринковића
траје четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8548/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) ), члана 5. Статута Задужбине
Гашић др Живана („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03),
и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ ГАШИЋ
ДР ЖИВАНА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Гашић др Живана:
1. Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет
2. Проф. др Александар Липковски, Математички факултет
3. Проф. арх Михаило Тимотијевић, Архитектонски факултет
4. Проф. др Снежана Пејчић-Тарле, Саобраћајни факултет
5. Ранко Стојановић, студент Машинског факултета, представник
Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Гашић др Живана траје
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Гашић др
Живана - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8549/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) ), члана 5. Статута Задужбине
Глише и Марије Ракић („Гласник Универзитета у Београду”, број
117/03), и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА „ЗАДУЖБИНЕ ГЛИШЕ
И МАРИЈЕ РАКИЋ ИЗ ЗЕМУНА“
I Именују се за чланове Oдбора „Задужбине Глише и Марије
Ракић из Земуна“:
1. Проф. др Миодраг Јовановић, Грађевински факултет
2. Проф. др Бранислав Тодић, Филозофски факултет
3. Проф. др Милун Крстић, Шумарски факултет
4. Проф. др Јелица Протић, Електротехнички факултет
5. Стефан Димитријевић, студент Електротехничког факултета,
представник Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора „Задужбине Глише и Марије Ракић
из Земуна“ траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“ - представника студента
траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8550/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) ), члана 5. Статута Задужбине
Луке Ћеловића Требињца („Гласник Универзитета у Београду”, број
117/03), и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ „ЛУКЕ
ЋЕЛОВИЋА-ТРЕБИЊЦА“
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца“:
1. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет
2. Проф. др Мила Павловић, Географски факултет
3. Др Дејан Радовић, Биолошки факултет
4. Др Зоран Ђукановић, Архитектонски факултет
5. Милош Зељковић, студент Економског факултета, представник
Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине „Луке Ћеловића-Требињца“
траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине „Луке
Ћеловића-Требињца“ - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8551/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.

Година XLIX, број 165, 23. децембар 2011.

23

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010) ), члана 5. Статута Задужбине
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића („Гласник Универзитета у
Београду”, број 117/03) и члана 22. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића:
1. Проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет
2. Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет
3. Проф. др Иван Јуранић, Институт за хемију, технологију и
металургију
4. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих наука
5. Милан Крстић, студент проректор.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Миливоја Јовановића и
Луке Ћеловића траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - представника
студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8552/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Статута Задужбине
Радe и Милана Вукићевића („Гласник Универзитета у Београду”,
број 117/03) и члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ РАДЕ И
МИЛАНА ВУКИЋЕВИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Раде и Милана
Вукићевића:
1. Проф. др Светлана Вујовић, Медицински факултет
2. Проф. др Љиљана Марковић, Медицински факултет
3. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет
4. Др Нела Пушкаш, Медицински факултет
5. Никола Ђурић, студент Правног факултета, представник
Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Раде и Милана Вукићевића
траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Раде
и Милана Вукићевића - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8574/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Статута Задужбине
Светозара Видаковића и жене Магдалене („Гласник Универзитета у
Београду”, број 117/03) и члана 22. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.11.2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
СВЕТОЗАРА ВИДАКОВИЋА И ЖЕНЕ МАГДАЛЕНЕ
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене:
1. Проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности
2. Проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет
3. Проф. др Влатка Вајс, Институт за хемију, технологију и
металургију
4. Проф. др Александар Јовановић, Учитељски факултет
5. Александар Марић, студент Факултета безбедности,
представник Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Светозара Видаковића и
жене Магдалене траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора
Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене - представника
студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8575/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 5. Статута Задужбине
Веселина Лучића („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03) и
члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Веселина Лучића:
1. Проф. др Вера Иланковић, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију
2. Проф. др Ендре Ромхањи, Технолошко-металуршки факултет
3. Проф. др Софија Стефановић, Филозофски факултет
4. Проф. др Винка Филиповић, Факултет организационих наука
5. Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Веселина Лучића траје
четири године.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8576/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 36. Закона о задужбинама и фондацијама
(„Службени гласник РС“, број 88/2010), члана 4 Статута Задужбине
Влајка Каленића („Гласник Универзитета у Београду”, број 117/03) и
члана 22. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 15.11.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ ВЛАЈКА
КАЛЕНИЋА
I Именују се за чланове Oдбора Задужбине Влајка Каленића:
1. Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет
2. Проф. др Драгана Цветковић, Биолошки факултет
3. Проф. др Јасминка Хасанбеговић, Правни факултет
4. Др Славиша Орловић, Факултет политичких наука
5. Иван Шашић, студент Економског факултета, представник
Студентског парламента Универзитета у Београду.
II Мандат чланова Oдбора Задужбине Влајка Каленића траје
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Влајка
Каленића - представника студента траје једну годину.
(Београд, 15.11.2011. године; Број: 612-8577/1-11)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, 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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст),
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, 150/09 и 160/11) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11 и
161/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета,
број: 390/7-3/1 од 26.5.2011.године, и мишљења Већа научних области
биотехничких наука број 02:06-7311/16 од 09.11.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГОСЛАВА РАДИН у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Технолошка микробиологија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 09. марта 2011. године, преко
листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Технолошка микробиологија, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05. априла 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26. маја 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгослава Радин изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 30. маја 2011.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 29. јуна 2011.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 09. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Драгослава Радин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета,
број: 01-6228/1 од 20.07.2011.године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука број 02:06-7311/17 од 09.11.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРЈАНА ШИЈАЧИЋ-НИКОЛИЋ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет,
за ужу научну област Семенарство, расадничарство и пошумљавање.
Образложење
Шумарски факултет је дана 18. маја 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу научну
област Семенарство, расадничарство и пошумљавање, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. јуна 2011. године
преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 20. јула 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Мирјана Шијачић-Николић изабере у
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 14. септембра 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. новембра
2011. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 09. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Мирјана Шијачић-Николић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.2)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета,
број: 01-7897/1 од 30.09.2011.године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука број 02:06-7311/18 од 09.11.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАТКО РИСТИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну
област Ерозија и конзервација земљишта и вода.
Образложење
Шумарски факултет је дана 13. јула 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу
научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. августа 2011. године
преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30.септембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ратко Ристић изабере у звање
редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 12. октобра 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. новембра
2011. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 09. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Ратко Ристић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.3)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета,
број: 01-7896/1 од 30.09.2011.године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука број 02:06-7311/19 од 09.11.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НАДА ДРАГОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу
научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода.
Образложење
Шумарски факултет је дана 13. јула 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу
научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. августа 2011. године
преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30.септембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Нада Драговић изабере у
звање редовног професора.

Година XLIX, број 165, 23. децембар 2011.

35

Шумарски факултет је дана 12. октобра 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. новембра
2011. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 09. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Нада Драговић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.4)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета,
број: 01-8784/1 од 26.10.2011.године, и мишљења Већа научних
области биотехничких наука број 02:06-7311/20 од 09.11.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ГРОЗДАНА ГАЈИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу
научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода.
Образложење
Шумарски факултет је дана 13. јула 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање наставника, за ужу
научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22. септембра 2011.
године преко огласне табле, библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 26.октобра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Гроздана Гајић изабере у звање редовног
професора.
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Шумарски факултет је дана 31. октобра 2011.године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. новембра
2011. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 09. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Гроздана Гајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст),
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, 150/09 и 160/11) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11 и
161/11), а на предлог Изборног већа Факултета организационих наука,
број: 05-02 бр.4/67 од 02.11.2011. године, и мишљења Већа научних
области техничких наука број 02:06-8225/20-11 од 28.11.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИЛИЈА СУКНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет организационих
наука, за ужу научну област Моделирање пословних система и
пословно одлучивање.
Образложење
Факултет организационих наука је дана 10. августа 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Моделирање пословних система и
пословно одлучивање, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21. септембра 2011.
године преко огласне табле и библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Милија Сукновић изабере у звање редовног
професора.
Факултет организационих наука је дана 08. новембра 2011.
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. новембра
2011. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 28. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Милија Сукновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Факултета организационих наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.6)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Машинског факултета,
број: 2114/3 од 03.11.2011. године, и мишљења Већа научних области
техничких наука број 02:06-8225/19-11 од 28.11.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СРБИСЛАВ ГЕНИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу
научну област Процесна техника.
Образложење
Машински факултет је дана 15. јуна 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног
професора, за ужу научну област Процесна техника, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. септембра 2011.
године преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 03. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Србислав Генић изабере у звање редовног
професора.
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Машински факултет је дана 09. новембра 2011.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. новембра
2011. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 28. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Србислав Генић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.7)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст),
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, 150/09 и 160/11) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11 и
161/11), а на предлог Изборног већа Хемијског факултета, број: 923/3
од 10.11.2011 године и мишљења Већа научних области природних
наука број 02:06-8096/5 од 24.11.2011.године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЉУБА МАНДИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област
Биохемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 30. септембра 2011. године, преко
листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Биохемија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. октобра 2011. године
преко библиотеке и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 10. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Љуба Мандић изабере у звање редовног
професора.
Хемијски факултет је дана 14. новембра 2011.године доставио
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Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17. новембра
2011. године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 24. новембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Љуба Мандић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.8)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2537/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/14 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ТАТЈАНА СТОШИЋ ОПИНЋАЛ у звање
редовног професора на Универзитету у Београду – Медицински
факултет, за ужу научну област Радиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Радиологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Татјана Стошић Опинћал изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се
проф. др Татјана Стошић Опинћал може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.9)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2498/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/12 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ТАТЈАНА ПЕКМЕЗОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Епидемиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Епидемиологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Пекмезовић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Татјана Пекмезовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.10)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2459/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/13 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др САНДРА ГРУЈИЧИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Епидемиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Епидемиологија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Сандра Грујичић изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Сандра Грујичић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

50

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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2340/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/11 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ТАТЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Патолошка физиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Патолошка
физиологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Татјана Радосављевић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф. др
Татјана Радосављевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.12)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2120/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/10 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВАЛЕНТИНА БЕЋИРОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Анатомија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Анатомија,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Валентина Бећировић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Валентина Бећировић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
чл. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2465/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/9 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (пулмологија).
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Јовановић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Драгана Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.14)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2581/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/8 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БРАНКО ЈАКОВЉЕВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Хигијена и медицинска екологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хигијена и
медицинска екологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Јаковљевић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Бранко Јаковљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.15)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2143/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/7 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НЕМАЊА ДАМЈАНОВ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (реуматологија).
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Интерна
медицина (реуматологија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Немања Дамјанов изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Немања Дамјанов може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.16)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета,
број: 2508/3 од 02.11.2011 године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/6 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДИВОЈ БРДАР у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија).
Образложење
Медицински факултет је дана 21. јуна 2011. године, преко web
странице Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (дечја хирургија), због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Радивој Брдар изабере у звање редовног
професора.
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Медицински факултет је дана 16. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Радивој Брдар може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.17)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Факултета ветеринарске
медицине број: 01-264/5 од 28.10.2011.године и мишљења Већа
научних области медицинских наука број 02:06-8278/5 од 06.12.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СОЊА РАДОЈИЧИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Епизоотиологија, заразне болести
животиња и болести пчела и свилопреља.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 22. јуна 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Епизоотиологија, заразне
болести животиња и болести пчела и свилопреља, због потреба
факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. септембра 2011.
године преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
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одржаној дана 28. октобра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Соња Радојичић изабере у звање редовног
професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 08. новембра 2011.
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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Соња Радојичић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.18)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Факултета ветеринарске
медицине број: 01-265/5 од 28.10.2011.године и мишљења Већа
научних области медицинских наука број 02:06-8278/4 од 06.12.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАДМИЛА РЕСАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и
терапија животиња.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 22. јуна 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Клиничка дијагностика,
патологија и терапија животиња, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. септембра 2011.
године преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. октобра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Радмила Ресановић изабере у звање
редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 08. новембра 2011.
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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Радмила Ресановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.19)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Факултета ветеринарске
медицине број: 01-265/5 од 28.10.2011.године и мишљења Већа
научних области медицинских наука број 02:06-8278/3 од 06.12.2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВАЊА КРСТИЋ у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија
животиња.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 22. јуна 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Клиничка дијагностика,
патологија и терапија животиња, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. септембра 2011.
године преко листа Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 28. октобра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Вања Крстић изабере у звање редовног
професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 08. новембра 2011.
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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Вања Крстић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.20)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета
број: 1250/1 од 12.7.2011.године и мишљења Већа научних области
медицинских наука број 02:06-8278/2 од 06.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИОДРАГ НЕДЕЉКОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за
ужу научну област Физиологија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 02. новембра 2011. године, преко
листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Физиологија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04. марта 2011. године
преко web странице и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 11. јула 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Миодраг Недељковић изабере у звање
редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 08. новембра 2011.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 29. новембра
2011. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Миодраг Недељковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.21)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст),
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, 150/09 и 160/11) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11 и
161/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број:
400/2-3/1 од 24.11.2011.године, и мишљења Већа научних области
биотехничких наука број 02:06-8226/6 од 07.12.2011.године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео
је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за
ужу научну област Наука о млеку.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 06. априла 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног
или ванредног професора, за ужу научну област Наука о млеку, због
потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. октобра 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 24. новембра 2011.године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Јовановић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 25. новембра 2011.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 30. новембра
2011. године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 07. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се проф.
др Снежана Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.22)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Економског факултета,
број: 3189/3 од 02.11.2011. године и мишљења Већа научних области
правно-економских наука број 02:06-8227/3-11 од 13.12.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БИЉАНА БОГИЋЕВИЋ МИЛИКИЋ у
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Економски
факултет, за ужу научну област Пословна економија и менаџмент –
Организација предузећа.
Образложење
Економски факултет је дана 17. августа 2011. године, преко листа
Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Организација
предузећа, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. септембра 2011.
године преко листа Новости.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 02. новембра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
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предлога да се кандидат др Биљана Богићевић Миликић изабере у
звање редовног професора.
Економски факултет је дана 04. новембра 2011.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 06. децембра
2011. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 13. децембра 2011.године. године дало је мишљење
да се проф. др Биљана Богићевић Миликић може изабрати у звање
редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.23)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени
текст), 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, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), а на предлог Изборног већа Економског факултета,
број: 4027/3 од 30.11.2011. године и мишљења Већа научних области
правно-економских наука број 02:06-8227/4-11 од 13.12.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СЛОБОДАН АЋИМОВИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Економски факултет, за
ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Маркетинг
логистика.
Образложење
Економски факултет је дана 17. августа 2011. године, преко
листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Маркетинг
логистика, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. октобра 2011. године
преко листа Новости.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 30. новембра 2011.године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Аћимовић изабере
у звање редовног професора.
Економски факултет је дана 01. децембра 2011.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 06. децембра
2011. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 13. децембра 2011.године. године дало је мишљење
да се проф. др Слободан Аћимовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.24)
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. 42. ст. 1. тач. 23 и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст),
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, 150/09 и 160/11) и
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11 и
161/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број:
400/1-3/1 од 27.10.2011.године, и мишљења Већа научних области
правно-економских наука број 02:06-8227/5-11 од 13.12.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДРАГИЦА БОЖИЋ у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет,
за ужу научну област Економика пољопривреде.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 06. априла 2011. године,
преко листа Послови, објавио конкурс за избор у звање редовног или
ванредног професора, за ужу научну област Економика пољопривреде,
због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07. јуна 2011. године
преко огласне табле и web странице Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
одржаној дана 27. октобра 2011.године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Драгица Божић изабере у звање редовног
професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01. новембра 2011.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 06. децембра
2011. године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 13. децембра 2011.године. године дало је мишљење да се
проф. др Драгица Божић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14. децембра
2011. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-2.25)
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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 42.
ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 24. ст.
2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11 и 161/11), а поводом приговора
кандидата Момчила Добродолца број: 02:612-6557/3 од 21.10.2011.
године и примедаба Саобраћајног факултета на одлуку Већа научних
области техничких наука, број: 02:612-6557/4-11 од 28.10.2011.године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14.12.2011. године, донело
је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата Момчила Добродолца и
поништава се одлука Већа научних области техничких наука, број:067092/39-11 од 26.09.2011.године.
2. Бира се др Момчило Добродолац у звање доцента на
Универзитету у Београду- Саобраћајни факултет, за ужу научну област
Поштански саобраћај и мреже .
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 13.04.2011. године у листу Послови
објавио конкурс за избор у звање доцента, за ужу научну област
Поштански саобраћај и мреже, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.05.2011. године
преко библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници
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одржаној дана 15.06.2011. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат Момчило Добродолац изабере у звање
доцента.
Саобраћајни факултет је дана 24.06.2011. 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 27.06.2011.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 26.09.2011. године разматрало је захтев Факултета и утврдило да
кандидат не испуњава услове за избор у звање доцента прописане чл.
64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 124. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду из следећих разлога: предлог за
избор др Момчила Добродолца у звање доцента заснива се на два рада
у часопису African Journal of Business Management ISSN 1993-8233 који
је био на SCI листи. У извештају за 2010. годину Thomson Reuters је
скинуо овај часопис са SCI листе због некоректног формирања импакт
фактора.Образложење које Thomson Reuters наводи показује да је
импакт фактор овом часопису укинут трајно укључујући и претходни
период. Осим тога, овај часопис и није био на листи инжењерства техничких наука.На основу ових аргумената Веће сматра да радови
објављени у часопису African Journal of Business Management ISSN
1993-8233 не могу бити параметри за избор у звање доцента.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету
ради уручења кандидату дана 28.09.2011. године.
На ову одлуку кандидат Момчило Добродолац благовремено је
изјавио приговор, а Саобраћајни факултет је уз приговор кандидата
доставио и своје примедбе 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 техничких наука, на седници одржаној
28.11.2011. године, поново је разматрало захтев Саобраћајног факултета
за избор др Момчила Добродолца у звање доцента, са целокупном
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документацијом и обавестило Сенат Универзитета, да се од укупно
27 чланова Већа, а 18 присутних на седници, 11 чланова изјаснило да
др Момчило Добродолац испуњава услове за избор у звање доцента, 7
чланова се уздржало од гласања, а није било гласова против.
Веће научних области је дана 30.11.2011. доставило приговор
кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора Сенату,
на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 14.12.2011. године,
разматрао је приговор кандидата и примедбе факултета и утврдио је да
је приговор основан и да кандидат испуњава услове прописане чл. 64.
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. 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, 14.12.2011. године; Број: 3222/ХХVI-3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично
тумачење), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета” бр. 162/11 – пречишћени текст), а по
предлогу Наставно-научног већа Економског факултета број 3794/2 са
седнице од 02. новембра 2011. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 14. децембра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др МАРИЧИЋ БРАНКУ, редовном професору Економског
факултета продужaва се радни однос за три школске године, односно
до 30. септембра 2015. године.
Образложење
Наставно-научно веће Економског факултета на седници
одржаној 02. новембра 2011. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Маричић Бранку, за три школске године, односно до 30. септембра
2015. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 133. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222-XXVI-4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 7. и
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и предлога Комисије
за универзитетска признања број 06:4866/V-2 oд 24. новембра 2011.
године, а на иницијативу Правног факултета, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
ГЕРХАРДУ ТИРУ (Gerhard Thür), Управнику Одељења за
античке студије Аустријске академије наука у Бечу, за његово укупно
стваралаштво у области правне историје, античког грчког права и
правне епиграфике, изузетан допринос сарадњи између Универзитета
у Београду и више универзитета у Немачкој и Аустрији, за укупну
помоћ исказану у тешким академским годинама, велику бригу и
допринос у развоју научног подмлатка у Србији.
Образложење
Герхард Тир је рођен 1941. године у Салцбургу, завршио је Правни
факултет Универзитета у Бечу, а потом докторирао на Универзитету у
Фрајбургу, као ученик, а касније и наследник легендарног немачког
професора Ханса Јулијуса Волфа (Hans Julius Wolff). Најпре је стекао
звање асистента, па доцента на Правном факултету Универзитета
у Бечу, а брзо је израстао у једног од најпрестижнијих савремених
европских и светских правних историчара, цивилиста, романиста,
правних папиролога и епиграфичара. Постао је вишегодишњи
професор грађанског права, римског права и правне историје
Правног факултета Универзитета у Минхену, а потом и Правног
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факултета Универзитета у Грацу, декан Правног факултета у Минхену,
вишегодишњи директор чувеног Leopold Wenger Institut-a у Минхену,
ко-уредник водећег европског правног часописа Zeitschrift der Savigny-Stiftung и још неколико угледних научних едиција (Münchener
Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, Akten der
Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte,итд.).
Гостујући је професор великог броја најпрестижнијих универзитета
широм Европе и у Америци (Принстон, Бостон, Харвард, Остин у
Тексасу, Универзитета Браун, итд.), почасни доктор Универзитета
у Атини, председник већег броја важних међународних стручних
институција и форума, итд. Под његовим руковођењем у току је
издавање једне од најзначајнијих збирки египатских папируса који
се чувају у Националној библиотеци у Бечу под називом „Papyrologica Vindobonensia“, а у припреми је и „Corpus Papyrororum Raineri“, као заједничко издање Аустријске академије наука и Аустријске
националне библиотеке. Један је од твораца и деценијама је водећа
личност Међународног конгреса Symposion о античким правима, који
се сваке треће године одржава широм света почев од седамдесетих
година прошлог века, а на његову иницијативу је настала и годишња
конференција младих правних историчара Sommerseminar, која је
сада већ израсла у корисну европску академску мрежу. Њу је створио
са циљем да пружи прилику младим научним ствараоцима да своје
прве радове представе међународној научној јавности, а на том скупу
су од првог сусрета узимале видно учешће и бројне младе колеге са
Правног факултета Универзитета у Београду. Осим тога, 2003. године
је почаствовао Правни факултет Универзитета у Београду да буде
домаћин једног таквог међународног скупа.
Већ више од двадесет година проф. др Герхард Тир одржава
чврсте и непрекинуте везе са Правним факултетом. Први пут је један
свој рад у часопису Анали објавио још 1988. године у преводу пок.
проф. др Јелене Даниловић („Смртна казна за убиство у античкој
Атини“), а прво своје предавање у просторијама Правног факултета је
одржао годину дана пре тога. До данас је више од десет пута гостовао на
Правном факултету у Београду са својим предавањима. Током година
санкција и бомбардовања, наставио је да долази, држи предавања и
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интензивно брине о очувању контаката између наших институција, о
нашем научном подмлатку, а поготово о очувању континуитета фонда
периодике у нашој Библиотеци. У време када је због санкција увоз
стручне литературе био забрањен, снабдевао је Правни факултет
најважнијим библиографским јединицама и уредно, упркос забрани,
слао или лично доносио кључне часописе и најважније књиге.
Промовисао је и популарисао по европским универзитетима и на
Харварду специфични метод подучавања студената правној историји
кроз симулацију суђења у античкој Атини, који је развијен на Правном
факултету у Београду. Он се и данас примењује на више факултета
у иностранству под називом Belgrade teaching method који му је он
наденуо, а о том методу је писао и афирмативне стручне текстове.
Као искусни уредник водећих светских часописа, прихватио је место
члана Међународног уредништва часописа Анали Правног факултета
у Београду и тиме допринео његовом угледу, а у међународном броју
тог часописа за 2010. годину први пут у светској литератури је објављен
на енглеском језику његов текст о новопронађеном Хиперидовом
фрагменту из IV века пре н.е., што ће несумњиво повећати читаност
Анала у међународним оквирима.
Велики број наших студената добио је стипендије на основним
и последипломским студијама у Аустрији и Немачкој захваљујући
његовим препорукама, а више од две деценије пружао је помоћ
српским, нарочито млађим колегама, асистентима, у набављању
литературе и остваривању неопходних контаката са другим иностраним
професорима. Проф. Тир исказује несебичну помоћ при објављивању
радова наших аутора у најпрестижнијим светским часописима у
којима је уредник, поготово у Zeitschrift der Savigny-Stiftung, у коме су
само у 2010. години нашли места чланци двоје српских аутора, што је
од нарочите важности за наше младе научнике.
Проф. др Герхард Тир, својим изузетним научним доприносом,
али и доказаним несебичним пријатељством према Србији, српској
академској заједници и нарочито Правном факултету Универзитета у
Београду, заслужује да поред звања почасног доктора Универзитета у
Атини, носи и звање почасног доктора Универзитета у Београду.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
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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 Правног факултета и предлога Комисије
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-5.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 7. и
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и предлога Комисије
за универзитетска признања број 06:4866/V-1 oд 24. новембра 2011.
године, а на иницијативу Meдицинског факултета, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 14. децембра 2011. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
АНДРЕАСУ ЕНГЕРТУ са Клинике за интерну медицину,
хематологију и онкологију Универзитетске клинике у Келну у
Немачкој, за изузетан допринос разумевању биологије и унапређењу
лечења Хочкиновог лимфома и унапређењу сарадње са научницима из
наше земље.
Образложење
Професор Андреас Енгерт рођен је 29. априла 1959. године у
Немачкој. Медицински факултет је завршио 1986. године у Хановеру.
Ожењен је и има четворо деце.
Професор Енгерт је објавио у престижним светским
медицинским часописима укупно 232 оригинална рада и 174 review
articla. Учествовао је у писању 62 књиге, а у 6 је био уредник.
Од почетка своје каријере запослен је на Клиници за интерну
медицину, хематологију и онкологију Универзитетске клинике у Келну и
учествовао је у раду Немачке истраживачке групе за Хочкинов лимфом.
Као млад лекар, од 1988. до 1990. године боравио је у Лондону као
стипендиста Imperial Cancer Research фонда и радио у тиму професора
Phillip Thorpe-a на првим истраживањима лечења имунотерапијом
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антителима. Овај терапијски приступ се данас сматра стандардом прве
линије лечења у два најучесталија нехочкинска лимфома који заједно
чине више од 50% свих нехочкинских лимфома. Такође се користи и
у лечењу рецидива Хочкиновог лимфома, а прелиминарни резултати
студија под покровитељством Немачке истраживачке групе за Хочкинов
лимфом указују да ће врло вероватно у најскорије време постати и
стандард иницијалног лечења Хочкиновог лимфома. Наредних годину
дана провео је у Royal Free Hospital болници у Лондону на одељењу
клиничке имунологије и имунологије тумора под вођством професора
Питера Амлота.
По повратку на Универзитетску клинику у Келн 1991. године
професор Енгерт постаје начелник Лабораторије за имунологију која и
данас ради под његовим патронатом. Његовим доласком на ово место
почињу интензивна истраживања из области имунотерапије и биологије
првенствено Хочкиновог лимфома, али и других малигнитета чији су
резлутати објављени у најпрестижнијим медицинским часописима.
Ова базична истраживања послужила су као основа за унапређење
терапијског приступа Хочкиновом лимфому.
Поред научноистраживачког рада у области базичних
истраживања Хочкиновог лимфома професор Енгерт, након повратка
из Лондона, ради као лекар на Клиници Клиника за интерну медицину
Универзитетске клинике у Келну и учествује у дизајнирању и спровођењу
клиничких истраживања најоптималнијег терапијског приступа у
лечењу Хочкиновог лимфома у оквиру Немачке истраживачке групе за
Хочкинов лимфом. Ова истраживања су у великој мери била базирана
на достигнућима из базичне медицине у оквиру Лабораторије за
имунотерапију Универзитетске клинике у Келну. Професор Енгерт
је 1995. године именован је за помоћника медицинског директора
на Клиници за интерну медицину Универзитетске клинике у Келну,
1999. године за секретара Немачке истраживачке групе за Хочкинов
лимфом, а од 2000. године обавља функцију заменика директора
Клиника за интерну медицину Универзитетске клинике у Келну. Током
2000. године професор Енгерт је изабран у звање редовног професора
Медицинског факултета Универзитета у Келну. Исте године је изабран
за лидера Cochrane Hematological Malignancies Group највеће светске
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колаборативне групе за „медицину засновану на чињеницама“. У току
2007. године изабран је за председника Немачке истраживачке групе
за Хочкинов лимфом.
Као резултат рада професора Енгерта настали су модерни
протоколи лечења Хочкиновог лимфома и терапијски приступ
болесницима на основу прецизне стратификације ризика.
Професор Енгерт је у овом тренутку водећа личност у свету
у области Хочкиновог лимфома. Његов рад је препознат на свим
континентима где учествује у едукацији лекара и држи предавања на
највећим и најзначајнијим хематолошким скуповима и најелитинијим
светским канцеролошким установама.
Први пут је боравио у Србији 2007. године као гост предавач
на Конгресу хематолога Србије. 1. марта 2009. године изабран је
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду. У више
наврата помагао је пацијентима оболелим од Хочкинове болести
и лекарима у Србији својим предлозима и саветима око лечења,
као и прихватањем најкомплекснијих болесника на консултацију
и лечење на Универзитетској клиници у Келну. На позив и предлог
професора Енгерта, два лекара са Клинике за хематологију Клиничког
центра Србије боравили су као стипендисти DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) на двомесечном студијском боравку на
Клиници за интерну медицину Универзитетске клинике у Келну и у
седишту Немачке истраживачке групе за Хочкинов лимфом. У блиској
будућности планира се даљи наставак сарадње са професором Енгертом
у виду едукације наших лекара и заједничких научних пројеката.
Имајући у виду да се ради о стручњаку који је дао огроман
допринос разумевању биологије и унапређењу лечења Хочкиновог
лимфома и сагледавајући резултате досадашње сарадње и његову
спремност за даљу сарадњу са Клиником за хематологију Клиничког
центра Србије и Српске лимфомске групе, Медицински факултет је
поднео иницијативу за доделу почасног доктората Универзитета у
Београду.
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.
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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, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-5.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), и члана 4. Правилника о
условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07), а на
предлог Факултета за физичку хемију од 15. новембра 2011. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. децембра
2011. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др ВЛАДАНА ВУКОЈЕВИЋ, ванредни професор
Каролинка института, Стокхолм, Шведска у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
Образложење
Факултет за физичку хемију је доставио образложени предлог да
се др Владана Вукојевић, ванредни професор Каролинка института,
Стокхолм, Шведска изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и
констатовао да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду и једногласно донео одлуку као што је
наведено у изреци.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст 2. и 7. Статута Универзитета у Београду,
(“Гласник Универзитета у Београду” број 162/11-пречишћени текст),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14. децембра
2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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, 150/09 и
158/10), у члану 9. тачка 5. брише се.
Члан 2.
У члану 16. став 3. мења се и гласи:
‘’Уколико веће научних области на првој наредној седници по
пријему тражене допуне од стране факултета не донесе одлуку о
давању или о недавању сагласности, факултет-подносилац захтева
може упутити предлог Сенату да Сенат одлучи о давању сагласности
на предлог теме докторске дисертације, односно на реферат о урађеној
докторској дисертацији.’’
Члан 3.
У члану 18. додаје се нови став 2. који гласи:
‘’Сенат може усвојити приговор ако утврди да је основан и
донети одлуку о давању сагласности на предлог теме докторске
дисертације, односно на реферат о урађеној докторској дисертацији
или одбити приговор као неоснован и донети одлуку којом се потврђује
првостепена одлука.’’
Став 2. постаје став 3.
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Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
‘’Глaснику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/ХХVI-7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћени текст), и члана
11. став 4. Правилника о упису студената на студије првог степена
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 14. децембра 2011. године донео, је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај* о упису студената у прву годину
студијских програма за школску 2011/2012. годину.
(Београд, 14.12.2010. године; Број: 3222/XXVI-8.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

* Извештај са пратећим материјалом из техничких разлога није
штампан, али ће бити видљив у електронском издању Гласника који
се објављује на веб презентацији Универзитета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И НАУКУ

ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ
ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ

новембар 2011. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

На основу члана 11. Правилника о упису студената на студије првог степена («Гласник Универзитета у Београду», број 135/07) Комисија
подноси Сенату Универзитета

ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ и ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 13. aприла 2011. године формирао је Универзитетску комисију за упис
Универзитета у Београд, која је радила у следећем саставу:
1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. др ДЕЈАН ШАБИЋ, продекан Географског факултета
3. др ЛАЗАР САРАНОВАЦ, продекан Електротехничког факултета
4. др МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ, продекан Филозофског факултета
5. проф. др ВЕСНА КУНТИЋ, продекан Фармацеутског факултета
6. МИЛАН ПОПОВИЋ, студент проректор, МИЛАН КРСТИЋ, студент проректор (од октобра 2011. године)
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета
Конкурс за упис студената на основне академске и основне струковне студије Универзитета у Београду за школску 2011/2012. годину je
расписан 13. aприла 2011. године, а на основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07аутентично тумачење ), члана 77. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09,
160/11), Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета за
универзитете и факултете чији је оснивач Република за школску 2011/2012. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 36/11) и одлука
Сената Универзитета у Београду са седница одржаних 23. фебруара и 13. јула 2011. године.
Пријављивање у првом кокурсном року је обављено 22., 23. и 24. јуна, а полагање пријемних испита било је 27., 28. и 29. јуна 2011. године. У првом року на Универзитет се на основне академске студије пријавило 19136 кандидата (прошле године је пријављено 19113, претпрошле
18991 кандидат), а планиран број је 14434 (прошле године – 13848). Резултати су објављени 30. јуна 2011. године на јединственој ранг листи,
док је објављивање коначне ранг листе било 05. јула 2011. године (Универзитетска листа је објављена 06. јула на сајту). Упис је почео од 06. јула
2011. године, према распореду.

Први уписни рок је завршен 15. јула, при чему је уписано 13629 студенaта, а остало слободно за други (септембарски) рок 6% (прошле
године је преостало 8,76%, претпрошле 11,05%), односно 865 места, од чега је 284 на буџету , а 581 самофинасирајућих и углавном су та места
на техничко-технолошкој и природно-математичкој групацији факултета.
Други уписни рок је започео пријављивањем кандидата 1. и 2. септембра 2011. године. Листе са просечним оценама из средње школе су
објављиване 2. септембра 2011. године. Полагање пријемног испита је било 05., 06. и 07. септембра 2011. године. године, према распореду
факултета. Резултати су објављивани 08. септембра 2011. године на јединственој ранг листи. Након истека периода за примедбе, објављене су
коначне ранг листе 12. септембра 2011. године (поједини факултети и раније), а упис је обављен у периоду од 14. до 16. септембра 2011.
године.
Према резултатима уписа у прву годину основних академских студија уочено је по групацијама следеће:
Када је у питању број пријављених у односу на број планираних студената (графикони 3.1 и 4.1.) и у оквиру техничко-технолошке
групације, највеће интересовање ове године није постојало за Архитектонски факултет, као што је био случај прошле и претпрошле године
(1,87 за 2010/11; 1,76 за 2009/10; а ове године 1,38, иако је број студената на техничко-технолошкој који су конкурисали остао исти као и прошле
године), већ за Факултет организационих наука, (1,61 - а прошле године је био на другом месту у групацији са 1,86), нешто мањи за
Грађевински, затим следе ЕТФ, Саобраћајни, иза њих по односу броја пријављених и броја планираних студената следе Машински, Технички у
Бору, Рударско-геолошки, даље Шумарски, Пољопривредни. и најмање Технолошко-металуршки. У овој групацији је у односу на прошлу
годину дошло до малог напретка на Рударско-геолошком и Пољопривредном.
Друштвено-хуманистичка групација (графикони 3.3 и 4.3.) има за водеће место по питању интересовања Факултет безбедности,(са
2,61 и прошлогодишњих 2.38) који је пропорционално броју студената предвиђеног за упис на целом универзитету имао најбољи резултат
односно највећи број пријављених претпрошле (2009/10) и ове године. Следећи по интересовању је Факултет спорта и физичког васпитања који
је прошле године имао највећи број пријављених кандидата (3,02), затим Факултет политичких наука, Учитељски, ФАСПЕР, Филозофски,
Економски и, даље Филолошки, Правни и најмање Православни факултет. На целој групацији укупно гледано ове године се пријавило нешто
више него прошле године, али ако се посматра однос планираних места ситуација је идентична као и лани, 1,45 на једно место.
У оквиру медицинске групације (графикони 3.5 и 4.5.) као и претходне две године највише заинтересовaних је било за Стоматолошки
факултет, мада се и ту примећује смањен број из године у годину (ове године 2,07, прошле 2.34, претпрошле 2.61). Затим следе: Фармацеутски
(ове године 1.97, прошле 1.78, претпрошле 1.68), Медицински (који је прошле године имао 1.61 и био на трећем месту, претпрошле 1.48, а ове
године је 1.70), и на крају Факултет ветеринарске медицине (ове године 1.12, прошле 1.26 а претпрошле 0.86).
На природно-математичкој групацији је ове године конкурисало значајно мање кандидата него прошле године (око 1500) иако је ове
године планиран нешто већи број студената за упис у прву годину у односу на прошлу. Илустрације ради, прошле године је за једно место
конкурисало 1,61 а ове године 1, 12. У оквиру групације (графикони 3.7 и 4.7.) Географски факултет који је у последње време бележио све већу
траженост (прошле године на самом врху на целом Универзитету) ове године није заузео водеће место, јер је однос био 1,31 што је у односу на
прошлогодишњих 3,05 значајно мање. Највеће интересовање ове године је за Математички факултет, са 1.57, Биолошки са 1.31, Физички,
Факултет за физичку хемију и на крају Хемијски. У односу на прошлу годину у овој групацији је уочено нешто боља ситуација на Факултету за
физичку хемију са прошлогодишњих 0,50 на 0,80.
Укупно уписаних страних држављана у прву годину основних академских студија на Универзитету према достављеним подацима је
150 од чега је 60 из пројекта „Свет у Србији“. Прошле године смо уписали 83 странца на основне академске студије.

Припадника српске националне мањине из суседних земаља 414 (прошле године слично 405), држављана Републике Србије који су
средњу школу завршили у иностранству 91 ( прошле године их је било 128) и лица са посебним потребама 25, прошле године смо их имали
евидентираних 33. (табела број 2.)
Када је у питању полна структура, према подацима који су стигли је однос следећи – 58% чине особе женског пола, а 42% мушког пола.
Минималан број поена на Универзитету се креће у распону од 78.1 (Филозофски факултет – студијски програм психологија) до 30.4
(Грађевински факултет). Прошле године - 2010/2011 је највећи број поена имао Географски факултет 81.78, а најмањи Технолошко-металуршки
факултет 30.38..
По групацијама је следеће стање:
техничко-технолошка групација се по питању минималног броја поена налази у распону између 30,4 (Грађевински факултет) и 62. 7
(Архитектонски факултет) – а прошле године на тој групацији је највећи број поена последњег уписаног канидата имао са 66.4 поена Технички
факултет у Бору;
друштвено-хуманистичка групација од 30.58 колико је имао последњи уписани на Правном факултету, који је и прошле године имао
најмањи број поена (и то 34.12) до 78. 1 колико има последњи уписани на Филозофском факултету, на студијском програму психологија, што је
био случај и претходне године- 77.48;
медицинска групација од 40.36 на Стоматолошком факултету (прошле године је најмањи број бодова на овој групацији био 52.66 на
Факултету ветеринарске медицине) до 72.22 на Фармацеутском факултету, исто као и прошле године али са нешто већим бројем бодова - 76.81.
природно-математичке групација од 32.74 поена на Математичком факултету до 77.96 на Географском факултету. Прошле године је
најмањи борј бодова последњи уписани имао Факултет за физичку хемију - 36.5, а највећи број такође Географски факултет са 81.78 поена.
Кад се има у виду број поена последњег уписаног кандидата на појединим факултетима су огромне разлике на различитим студијским
програмима, те су у графиконима 6.1. и 6.2 приказани распони, који се крећу и преко 40 поена на Филозофском факултету – графикон 6.1.
Посматрајући упис у последњих седам школских година, односно: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008., 2008/2009.,2009/2010., 2010/2011. и
2011/2012. година (графикон 9.) приметно је одступање само у 2007/2008. школској години. Највећи број студената (кандидата) се те године
пријавио, мада се најмањи број уписао.
Када су у питању основне струковне студије, у првом уписном року смо на 2 факултета која имају ове студије (Стоматолошки и
Факултет спорта и физичког васпитања) имали планирано 150 места од чега 60 на буџету. Уписано је 115 будућих студената (32 на буџету), те је
након оба уписна рока остало упражњено 35 места и то 7 на Факултету спорта и физичког васпитања (рекреација) и 28 на Стоматолошком
факултету.
Резултати уписа у прву годину основних струковних студија су приказани у табели 3.
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 13. јула 2011., није био у могућности да утврди број слободних места за други
уписни рок у септембру месецу, јер је упис био у току, те је ту надлежност пренео на Комисију за упис која се састала 18. јула и утврдила
слободна места на Универзитету. Универзитет је јавно (путем веб странице) огласио рокове и слободна места за упис студената за други уписни
рок у коме је предвиђено и упис кандидата из дијаспоре, односно лица која су средњу школу завршила у иностранству и то у броју који одговара
2% од квоте за упис. Расписан је конкурс за септембарски рок са преосталим местима ( 864 места, од чега је 283 на буџету и 581
самофинансирајућих, што је у мање него прошлогодишњих 1213 места (571 на буџету и 642 самофинансирајућих), или претпрошлогодишњих
1607 места, (553 на буџету и 1054 самофинасирајућих). Такође је други рок расписан са 2% квоте за упис држављана Републике Србије који су
средњу школу завршили у иностранству и нострификовали документа потребна за упис.

Упражњена места на Универзитету су приказана у графиконима 7.1. 7.2 и 8.1 и може се приметити у односу на прошлу годину (граф.8.2) да је
мање остало упражњених места ове године. Прошле године је остало 574 места, од чега су 83 буџетска и 491 самофинансирајуће место, а ове
године је то 21 на буџету и 282 самофинансирајића, укупно 303.
Комисија за упис је одржала неколико састанака на којима је решавала низ проблема и у току уписа и након обављеног уписа.
Универзитетска комисија за упис је, приликом спровођења уписа студената за школску 2011/2012. годину, препознала више проблема и
сагледала неке могућности за њихово решавање и превазилажење:
1. Проблемe које су уочавале факултетске комисије за упис и са којима су упознале Универзитетску комисију у међусобном
усаглашавању смо успешно решавали;
2. Проблеме које су нам кандидати истицали у својим жалбама упућеним Универзитетској комисији за упис, због непрецизности
Правилника о упису студената на студије првог степена ове године нисмо успели до краја да решимо;
3. Један број проблема Комисија је препознала као последицу неблаговремене акредитације и доакредитације студијских програма и
неусклађености са роковима из Конкурса за упис студената за школску 2011/2012. годину;
4. Тешкоће су регистроване и у поступку организовања уписа – приликом припреме за расписивање конкурса, спровођења истог,
објављивања ранг листе и коначно, уписа кандидата који су се квалификовали, а због недовољне флексибилности утврђених рокова у односу на
специфичности појединачних факултета.
Комисија за упис Универзитета у Београду је такође на седници од 18. јула закључила да би се у циљу поштовања услова из пројекта
„Свет у Србији“ морала обезбедити додатна квота од 5% за цео Универзитет, а да поступак рангирања и координације са Комисијама за упис на
факултетима обави Универзитетска комисија за упис. Такође је закључено да, имајући у виду да се очекује различито интересовање на
факутетима, Универзитетска комисија за упис врши расподелу тих места. У току пријављивања за септембарски конкурсни рок констатовано је
да је на Универзитету укупно остало више упражњених места него што је пријављено кандидата, те се одустало од прерасподеле квота по
факултетима.
Анализом свих препознатих проблема а у циљу побољшања уписа за наредну школску годину Универзитетска комисија за упис
предлаже:
1. Правилник о упису на први ниво студија као и Правилник о упису на други и трећи ниво студија изменити и донети јединствен
правилник о упису студената за Универзитет у Београду у којем ће детаљно бити разрађене све процедуре;
2. Посебно дефинисати овлашћења Универзитетске комисије за упис и проширити њену надлежност на све нивое студија;
3. Успоставити информациони систем као претпоставку за спровођење уписа, објављивање коначне ранг листе као основе за упис
студената, формирање базе уписаних студената и њихово праћење у току студија до коначног завршетка и издавања дипломе;
4. Приликом доношења одлуке о упису потребно је да се посебно обрати пажња на календар уписа како би се уважиле специфичности
појединих факултета, а све у циљу ефикаснијег и квалитетнијег уписа студената;
5. Да се упис студената на мастер академске и докторске студије организује у складу са предлогом који је у прилогу овог извештаја;
6. Да Сенат усвоји календар активности у вези са уписом студената за наредну школску годину чијим ће се спровођењем обезбедити да
Универзитет, односно факултети, благовременим извршавањем свих обавеза које се односе на упис студената, омогуће руководству
Универзитета да траже од оснивача, Владе и Министарства просвете и науке, да испуњавају своје обавезе у роковима предвиђеним Законом о
високом образовању.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА УПИС
П Р О Р Е К Т О Р, проф. др Неда Бокан, с.р.
Прилози: Табеле од 1 до 3.; Графикони од 1 до 10. 2.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ НОВИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКУ 2011/2012. г.
I УПИСНИ РОК
Планирано
ФАКУЛТЕ Т
Архитектонски
Грађевински
Електротехнички
Машински
Рударско-геолошки
Саобраћајни
ТМФ
Технички у Бору
ФОН
Пољопривредни
Шумарски
Економски
Правни
Православни
Филозофски
Филолошки
ФПН
Факулт. безбедности
Учитељски факултет
ФАСПЕР
Ф. спорта и физ.
васп.
Фак.ветерин.медиц.
Медицински
Стоматолошки
Фармацеутски
Математички
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Хемијски
Факул за физ. хемију
Биолошки
Географски
УНИВЕРЗИТЕТ

П

II УПИСНИ РОК
Уписано

Б

С

У

140
280
410
520
245
300
265
180
350
630
239
570
600
150
566
720
150
150

160
120
150
20
50
50
35
0
320
280
106
780
900
150
142
655
350
240

300
400
560
540
295
350
300
180
670
910
345
1350
1500
300
708
1375
500
390

285
180

155
90

440
270

160
150
450
150
250
304
140
180
80
160
140
9094

0
160
356
160
6
156
172
150
80
530
858
450
50
200
397
150
60
310
603
250
91
395
609
300
25
165
89
79
15
195
109
180
20
100
68
80
70
230
299
160
170
310
315
140
5340 14434 19136 8814

Планирано

П

Б

С

У

Б

С

У

408
619
810
575
222
427
245
215
1073
746
268
1802
1640
188
1117
1725
952
1012

140
281
410
457
195
300
226
180
350
626
202
570
602
149
566
720
150
150

160
120
150
14
15
50
10
0
320
108
39
780
898
27
142
578
352
240

300
401
560
471
210
350
236
180
670
734
241
1350
1500
176
708
1298
502
390

0
0
0
63
50
0
39
0
0
4
37
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
6
35
0
25
0
0
172
67
0
0
123
0
77
0
0

0
0
0
69
85
0
64
0
0
176
104
0
0
124
0
77
0
0

761
456

260
181

155
130

415
311

25
0

0
0

0
0
0
0
0
4
61
0
0
0
0
284

0
0
0
5
0
26
25
0
19
1
0
581

2
162
6
156
94
544
45
195
60
310
65
365
0
79
15
195
1
81
69
229
170
310
4815 13629

УКУПНО
Уписано

Уписано

Упражњено*

Б

С

У

Б

С

У

Б

С

У

5
5
10
118
91
2
29
0
7
102
79
17
16
21
6
69
11
4

1
5
9
79
56
1
26
0
0
4
38
11
2
1
0
0
2
11

3
0
1
7
29
1
1
25
0
88
39
6
13
29
0
77
37
36

4
5
10
86
85
2
27
25
0
92
77
17
15
30
0
77
39
47

141
286
419
536
251
301
252
180
350
630
240
581
604
150
566
720
152
161

163
120
151
21
44
51
11
25
320
196
78
786
911
56
142
655
389
276

304
406
570
557
295
352
263
205
670
826
318
1367
1515
206
708
1375
541
437

-1
-6
-9
-16
-6
-1
13
0
0
0
-1
-11
-4
0
0
0
-2
-11

-3
0
-1
-1
6
-1
24
-25
0
84
28
-6
-11
94
0
0
-39
-36

-4
-6
-10
-17
0
-2
37
-25
0
84
27
-17
-15
94
0
0
-41
-47

25
0

44
1

22
0

0
0

22
0

282
181

155
130

437
311

3
-1

0
-40

3
-41

0
0
0
5
0
30
86
0
19
1
0
865

10
3
44
16
9
12
50
1
12
2
0
796

0
2
24
4
0
2
58
0
0
0
0
358

10
0
21
7
0
6
3
1
9
1
0
450

10
2
45
11
0
8
61
1
9
1
0
808

160
152
474
154
250
302
137
180
80
160
140
9172

12
172
6
158
115
589
52
206
60
310
71
373
3
140
16
196
10
90
70
230
170
310
5265 14437

0
-2
-24
-4
0
2
3
0
0
0
0
-78

-12
0
-35
-2
0
20
22
-1
10
0
0
75

-12
-2
-59
-6
0
22
25
-1
10
0
0
-3

Табела 1. * упражњена места на Универзитету постоје иако се то тешко може закључити из табеле и она су у уоквиреним пољима; до тога се дошло због уписа страних држављана,
Света у Србији и дијаспоре, мањина и лица са посебним потребама, мада на неким факултетима има и прекоборојних студената који нису из тих категорија.Преглед по категоријама
имате у табели 2, на страни 17. Буџетских упражњених места има 21, самофинансирајућих 282, укупно 303. Са уписом “прекобројних“ смо у укупном збиру прекорачили за 3 места.

Графикон 1.

Однос броја планираних и пријављених студената за упис у прву годину
основних академских студија у шк.2011/12.годину
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Графикон 2.

Однос броја планираних и броја уписаних студената у прву годину основних академских
студија у шк.2011/12. год.
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Однос броја планираних и пријављених у оквиру техничко-технолошке
групација
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Графикони 3.1 и 3.2
однос планираних и уписаних у оквиру техничко-технолошке групације
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Графикон 3.3
однос планираних и уписаних у оквиру друштвено-хуманистичке групације
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Графикон 3.4
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Графикон 3.5
однос планираних и уписаних кандидата у оквиру медицинске групације
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Графикон 3.6

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКА ГРУПАЦИЈА
однос планираних и пријављених кандидата
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Графикони 3.7. и 3.8.
однос планираних и уписаних кандидата у оквиру природно-математичке
групације
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Графикон 4.1.
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИЈАВЉЕНИХ У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ У
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Табела 2.

ФАКУЛТЕТИ

страних
држављана
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7
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0
0

9
0
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3
0
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0
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0
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0
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2
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0
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0
0
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ж
м
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1
1
0
2
0
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95
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31,90
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0
1
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1
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1
6
1
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2
5
0
0
0

0
3
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0
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4
1
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606
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ПОДАЦИ О УПИСУ КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Табела 3.
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студијски програм РЕКРЕАЦИЈА
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На основу члaна 32. Закона о измена и допунама Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС, број 44/10), чл. 18. Правилника
о већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 134/07, 150/09 и 158/11), и члана 3.
Правилника о изменама и допунама Правилника о већима научних
области на Универзитету у Београду од 14. децембра 2011. године а
на захтев Пољопривредног факултета, број: 333/9-5.3 од 30.06.2010.
године, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 14.
децембра 2011. године донео је
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог теме докторске дисертације
мр АНЕ ВУЈОШЕВИЋ, под називом: ‘’Утицај састава супстрата на
развој расада једногодишњег цвећа ‘’.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/ХХVI-9)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/2011)
и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Универзитетског центра за
континуирану едукацију, број 02:020-7744/11-11 од 15. новембра 2011.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. децембра 2011.
године, донео је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ
ЕДУКАЦИЈУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад
Универзитетског центра за континуирану едукацију (у даљем тексту:
Центар).
Члан 2.
Центар је организациона јединица Универзитета у Београду
основана ради развоја и промовисања система континуиране
едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке лицима
заинтересованим за даље образовање и усавршавање.
Члан 3.
Делатност Центра је:
- Развој система континуиране едукације на Универзитету у
Београду
- Координација рада центара континуиране едукације на
факултетима у саставу Универзитета у Београду
- Пружање информација о програмима и курсевима континуиране
едукације
- Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за
програме континуиране едукације
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- Популаризација идеје континуиране едукације и промовисање
курсева широј јавности
- Истраживање стања на тржишту услуга континуиране
едукације (истраживање потреба потенцијалних клијената, активности
конкуренције...)
- Формулисање понуде за различите типове клијената
(обезбеђивање основних претпоставки и ресурса, правилан избор
курсева у понуди, унификација начина одржавања курсева...)
- Укључивање у интернационални систем континуиране
едукације и сарадња у међународним пројектима у овој области
- Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим
институцијама у земљи и иностранству које се баве континуираном
едукацијом
- Остали послови у области континуиране едукације
Члан 4.
Рад
Универзитетског
центра
координира
директор
Универзитетског центра кога именује Ректор, на четири године, са
могућношћу поновног именовања.
Члан 5.
Директор Центра сачињава план и програм рада Центра.
Члан 6.
Актом о систематизацији утврђују се послови, укупан број радних
места са називом и описом послова и потребним бројем извршилаца,
као и услови за свако радно место.
Висину зараде директора и осталих запослених одређује ректор,
у складу са општим актима којима се уређују зараде запослених у
Стручној служби Универзитета.
Члан 7.
О функционисању Центра стара се Савет Центра.
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Ректор именује једног од проректора као председника Савета
Центра.
Савет чине именовани проректор и по један представник већа
сваке групације наука на Универзитету у Београду.
Председник Савета Центра руководи радом Савета и стара се о
спровођењу одлука.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Центра
обавља Стручна служба Универзитета.
Члан 9.
Средства за рад Универзитетског центра обезбеђују се из
средстава Универзитета, у складу са одлуком надлежног органа, из
делатности Центра, као и из котизација, донација, поклона и сл.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 612-8906/11)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 40. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 –
пречишћени текст) и члана 6. ст. 1. Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду“, број 132/06 и 134/07), Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 14. децембра 2011. године донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању броја кандидата којима може
бити додељено звање професор емеритус
У текућој школској 2011/2012. години може се доделити
звање професор емеритус за 4 кандидата, пензионисана професора
Универзитета у Београду и то по једном са сваке од четири групације
факултета.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст) и члана
8. Правилника о раду Одбора за професионалну етику, (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 139/07), а на предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 5215-VIII/3 од 06.12.2011.
године, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној
14.12.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Јовица Тркуља, редовни професор Правног
факултета чланства у Одбору за професионалну етику на лични захтев
због именовања за председника Радне групе за припрему Извештаја о
удаљавању професора Универзитета у Београду.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ др Миле Савић, редовни професор Учитељског
факултета за члана Одбора за професионалну етику из реда наставника
са групације друштвено-хуманистичких наука.
(Београд, 14.12.2011. године; Број: 3222/XXVI-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10) и члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета у
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 162/11), Сенат
Универзитетета, на седници одржаној 14.12.2011. године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду

Члан 1.
У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11 и 161/11), у члану 4. тачка Г) мења се и гласи:
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‘’Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Доцент
Услови утврђени
законом
- Докторат наука,
- способност за
наставни рад,
- научни, односно
стручни радови
објављени у научним
часописима или
зборницима, са
рецензијама.

Ближи критеријуми
- Научни степен доктора наука
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате
који немају педагошко искуство)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са
SCI листе, односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH
или листе престижних светских часописа за поједине
научне области коју утврђује Универзитет на предлог
факултета, или најмање два рада објављена у часопису
међународног значаја верификованог посебном одлуком
- Најмање један рад објављен у часопису водећег
националног значаја, или поглавље у научној књизи/
монографији, или рад у тематском зборнику са
рацензијом, или превод изворног текста у облику
студије, поглавља или чланка, односно превод или
стручна редакција превода научне монографије/књиге
или методичка публикација у области образовања и
наставе.
- Један рад са научног скупа објављен у целини.
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Ванредни професор
Услови предвиђени
законом
- поред услова за
доцента и:
- Више научних
радова од значаја
за развој науке,
односно уметности
у ужој научној,
односно уметничкој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- Оригинално
стручно остварење
(пројекат, студија,
патент, оригинални
метод, нова сорта
и сл.), односно
руковођење или
учешће у научним
пројектима,
- Објављен уџбеник,
монографија,
практикум или
збирка задатака за
ужу научну, односно
уметничку област за
коју се бира,
- Више радова
саопштених на
међународним или
домаћим научним
скуповима.

Ближи критеријуми
- Поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у
часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних
светских часописа за поједине научне области коју
утврђује Универзитет на предлог факултета, или
научна монографија/књига односно уџбеник из научне
области за коју се кандидат бира, или најмање три
рада објављена у часопису међународног значаја
верификованог посебном одлуком. Кандидат је такође
испунио овај услов ако је објавио један рад у часопису са
SCI листе, односно у часопису са SSCI, AHCI, ERIH или
листе престижних светских часописа за поједине научне
области коју утврђује Универзитет на предлог факултета
и два рада објављена у часопису међународног значаја
верификованог посебном одлуком.
- Најмање један рад објављен након избора у звање
доцента у водећем часопису националног значаја у
одређеној научној области, или најмање два поглавља
у научној књизи/монографији односно критичкој
монографској публикацији из научне области за коју
се кандидат бира, или два рада у тематском зборнику
са рецензијом, или превод изворног текста у облику
студије, поглавља или чланка, односно превод или
стручна редакција превода научне монографије/књиге из
научне области за коју се кандидат бира или методичка
публикација у области образовања и наставе.
- Најмање један рад са међународног научног скупа
објављен у целини
- Најмање један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини
- Менторство односно чланство у комисијама за израду
завршног рада на специјалистичким и дипломским
академским студијама
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Редовни професор
Услови предвиђени
законом
- поред услова
за ванредног
професора и:
- Већи број научних
радова који утичу
на развој научне
мисли у ужој
области објављених
у међународним или
водећим домаћим
часописима, са
рецензијама,
- Већи број научних
радова и саопштења
изнетих на
међународним или
домаћим научним
скуповима,
- Објављен уџбеник,
монографија или
оригинално стручно
остварење,
- Остварени
резултати у развоју
научно-наставног
подмлатка на
факултету,
- Учешће у
завршним
радовима на
специјалистичким
и дипломским
академским
студијама.

Ближи критеријуми
- Поред услова за ванредног професора и :
- Најмање два рада објављена после избора у звање
ванредног професора у научним часописима са SCI,
AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа
за поједине научне области коју утврђује Универзитет
на предлог факултета, или најмање три рада објављена
у часопису међународног значаја верификованог
посебном одлуком. Кандидат је такође испунио овај
услов ако је објавио један рад у часопису са SCI листе,
односно у часопису са SSCI, AHCI, ERIH или листе
престижних светских часописа за поједине научне
области коју утврђује Универзитет на предлог факултета
и два рада објављена у часопису међународног значаја
верификованог посебном одлуком.
- Научна монографија/књига односно уџбеник или
критичка монографска публикација.
- Најмање два рада објављена након избора у звање
ванредног професора у водећем часопису националног
значаја у одређеној научној области,
- Најмање два рада са међународног научног скупа
објављена у целини
- Најмање два рада са научног скупа националног
значаја објављена у целини, или један рад са научног
скупа националног значаја објављена у целини и
уређивање тематског зборника радова односно часописа.
- Уређивање тематских зборника радова/часописа
- Чланство у уређивачким одборима домаћих и
међународних часописа, скупова и струковних
удружења, или предавање по позиву на универзитетима
у иностранству,
- Менторство односно чланство у комисијама за израду
докторског рада
- Менторство односно чланство у комисијама за израду
завршног рада на специјалистичким и дипломским
академским студијама’’
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Члан 2.
Одлука о изменама Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду од 13.04.2011. године (‘’Гласник Универзитета
у Београду, број 160/11) престаје да важи 31.децембра 2011. године.
Члан 3.
На конкурсе објављене закључно са 30. јуном 2012. године
примењују се Критеријуми за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду, број
140/08 и 144/08).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду’’, а примењује се на конкурсе за
избор у звање наставника објављене од 1. јула 2012. године.
(Београд, 14.12.2011. Београд; Број: 3222/XXVI-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

