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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), 
а на предлог Сената, број 150-9/XXXIII-15.6.1 од 15. априла 2009. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. јуна 
2009. год, донео је

О Д Л У К У  
ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ КОЈЕ 

ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ  
„БИОмЕДИцИНСКО ИНжЕњЕРСТВО И ТЕхНОЛОГИЈЕ“ 

ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за докторске студије  из 
мултидисциплинарне/ интердисциплинарне области –Биомедицинско 
инжењерство и технологије, износи 

160.000,00 (словима: сто шездесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 4.000 евра. 

3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- за ангажовање наставника према уговору за извођење наставе 
- трошкове за послове организације и реализације студија 
- унапређење материјалне основе рада 

4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,  
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.

(Београд, 02. јул 2009. године; Број: 612-1349/1/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), 
а на предлог Сената, број 150-9/XXXIII-15.6.2 од 15. априла 2009. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. јуна 
2009. год, донео је

О Д Л У К У  
ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ  КОЈЕ 

ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ  
„ИСТОРИЈА И фИЛОЗОфИЈА пРИРОДНИх НАУКА И 

ТЕхНОЛОГИЈЕ“ 
ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за докторске студије  из 
мултидисциплинарне/ интердисциплинарне области – Историја и 
филозофија природних наука и технологије, износи 

160.000,00 (словима: сто шездесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 4.000 евра. 

3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- за ангажовање наставника према уговору за извођење наставе 
- трошкове за послове организације и реализације студија 
унапређење материјалне основе рада 

4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,  
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.

(Београд, 02. јул 2009. године; Број: 612-1349/2/09)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 9. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), 
а на предлог Сената, број 150-9/XXXIII-15.6.3 од 15. априла 2009. 
године, Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. јуна 
2009. год, донео је

О Д Л У К У 
ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДИпЛОмСКЕ АКАДЕмСКЕ 
СТУДИЈЕ СТУДИЈЕ  КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ  

„пРЕВЕНТИВНА КОНЗЕРВАцИЈА“ 
ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике 
Србије, који плаћају школарину за дипломске академске студије  из 
мултидисциплинарне/ интердисциплинарне области – Превентивна 
конзервација, износи 

80.000,00 (словима: осамдесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.000 евра. 

3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- за ангажовање наставника према уговору за извођење наставе 
- трошкове за послове организације и реализације студија 
- унапређење материјалне основе рада 

4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,  
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.

(Београд, 02. јула 2009. године; Број: 612-1350/1/09)

 ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/29-15/4 од 13. јула 2009. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 15. јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ и студијски програм дипломских академских 
студија „Менаџмент пословних перформанси“.  

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет организационих наука је дана 10. јула 2009. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 8. јула 2009. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 10. јула 2009. године размотрило предлог Факултета и и 
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, 
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/ XXXVII-9.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/29-15/3 од 13. јула 2009. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 15. јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ и студијски програм дипломских академских 
студија „Предузетнички менаџмент“.  

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер 
организационих наука - мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет организационих наука је дана 10. јула 2009. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 8. јула 2009. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 10. јула 2009. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, 
што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-9.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филолошког  факултета, број 829/1 од 28. априла 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/215-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др БРАНКИЦА ЧИГОЈА у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Српски језик.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. децембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Српски језик, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.фебруара 2009. 
године преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 15. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Бранкица Чигоја изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 28. априла 2009. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12. маја 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење 
да се проф. др Бранкица Чигоја може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број:150-9/XXXVII-3.15/612-18/215-09)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Технолошко-металуршког  факултета, број 36/17 од 13. априла 2009. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:011-
612-25/83-09 од 25. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЂОРЂЕ ЈАНАЋКОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки 
факултет, за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских 
производа.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 30. децембра 2008. 
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских 
производа, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.фебруара 2009. 
године преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 09. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ђорђе Јанаћковић изабере у звање редовног 
професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 23. априла 2009.
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. априла 2009. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 22. маја 2009. године дало је мишљење да се проф. др Ђорђе 
Јанаћковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и 
утврдио да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.11/612-25/83-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број 02-1501/5 од 05. фебруара 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-25/307 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ДРАГАН ЈОЦИЋ у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања,, 
за ужу научну област Теорија и методика спорта и физичког 
васпитања.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 08. јула 2008. 
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног 
или ванредног професора, за ужу научну област Теорија и методика 
спорта и физичког васпитања, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.септембра 2008. 
године преко библиотеке и web стране Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 05. фебруара 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Јоцић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет спорта и физичког васпитања је дана 06. новембра 2008. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Драган Јоцић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања и 
утврдио да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.9/612-25/307)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филолошког  факултета, број 828/1 од 28. априла 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/216-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ДРАГАНА МРШЕВИЋ РАДОВИЋ у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Филолошки 
факултет, за ужу научну област Српски језик.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. децембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Српски језик, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.фебруара 2009. 
године преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 15. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драгана Мршевић Радовић изабере у звање 
редовног професора.

Филолошки факултет је дана 28. априла 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12. маја 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Драгана Мршевић Радовић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.16/612-18/216-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду  (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број 1511/08-7 од 21. априла 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/172-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ДУШАНКА ЛАЗАРЕВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког 
васпитања, за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у 
спорту и физичком васпитању.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 27. маја 2008. 
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање 
редовног или ванредног професора, за ужу научну област Друштвено-
хуманистичке науке у спорту и физичком васпитању, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.септембра 2008. 
године преко библиотеке и веб странице Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 22. јануара 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Душанка Лазаревић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 23. априла 2009.
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. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да 
се проф. др Душанка Лазаревић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања и 
утврдио да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.20/612-18/172-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, број 30/22 од 10. 
фебруара 2009. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, број:05-612-18/75 од 07. маја 2009. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др JAСМИНА КОВАЧЕВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Специјална 
едукација и рехабилитација у сурдологији.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 03. 
јуна 2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање 
редовног или ванредног професора, за ужу научну област Специјална 
едукација и рехабилитација у сурдологији, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.септембра 2008. 
године преко библиотеке и web стране Факултета.

 На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 21. oктобра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Jaсмина Ковачевић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 12. 
фебруара 2009.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. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да 
се проф. др Jaсмина Ковачевић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњаве услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута 
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.7/612-18/75)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног 
већа Филолошког  факултета, број 481/1 од 17. марта 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/219-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЈОВАН ДЕЛИЋ у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Српска књижевност.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Српска књижевност, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.децембра 2008. 
године преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 04. марта 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Јован Делић изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 11. маја 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18. маја 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Јован Делић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.17/612-18/219-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број 2390/1 од 28. новембра 2008. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-25/385 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др КОРНЕЛИЈА ИЧИН у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Русистика.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Русистика, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.октобра 2008. 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. новембра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Корнелија Ичин изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 24. децембра 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење 
да се проф. др Корнелија Ичин може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.5/612-25/385)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број 506/1 од 18. марта 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/130 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЉИЉАНА БАЈИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Српска књижевност.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Српска књижевност, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.децембра 2008. 
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 04. марта 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љиљана Бајић изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 25. марта 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Љиљана Бајић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.2/612-18/130)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног 
већа Филолошког  факултета, број 1335/1 од 02. jула 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/272-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЉИЉАНА МАРКОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Јапанологија.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 16. јануара 2009. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Јапанологија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.априла 2009. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 01. јула 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љиљана Марковић изабере у звање 
редовног професора.

Филолошки факултет је дана 02. јула 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. јула 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да 
се проф. др Љиљана Марковић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.18/612-18/272-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Технолошко-металуршког  факултета, број 36/26 од 14. априла 2009. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:011-
612-25/85-09 од 25. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЉИЉАНА МОЈОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки 
факултет, за ужу научну област Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 04. новембра 
2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање 
редовног или ванредног професора, за ужу научну област Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.фебруара 2009. 
године преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 09. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Љиљана Мојовић изабере у звање редовног 
професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 23. априла 2009.
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. априла 2009. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 22. маја 2009. године дало је мишљење да се проф. др Љиљана 
Мојовић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и 
утврдио да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.12/612-25/85-09)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број 2393/1 од 28. новембра 2008. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-25/384 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЉУДМИЛА ПОПОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Украјинистика.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Украјинистика, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.октобра 2008. 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. новембра 2008.године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Људмила Поповић изабере у 
звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 24. децембра 2008.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење 
да се проф. др Људмила Поповић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.1/612-25/384)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета политичких наука, број 11-1062/1 од 15. априла 2009. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02-
612-21/83-09 од 19. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, 
за ужу научну област Политички системи.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет политичких наука је дана 28. јануара 2009. године, 
у листу «Данас», објавио конкурс за избор у звање редовног или 
ванредног професора, за ужу научну област Политички системи, због 
потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.марта 2009. године 
преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 15. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милан Јовановић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет политичких наука је дана 21. априла 2009.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 28. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 19. маја 2009. године дало је мишљење 
да се проф. др Милан Јовановић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.10/612-21/83-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Eлектротехничког  факултета, број 227/4 од 14. априла 2009. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број:011-612-25/96-
09 од 25. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др МИРЈАНА ПОПОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Eлектротехнички факултет, 
за ужу научну област Биомедицинска техника.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Eлектротехнички факултет је дана 20. јануара 2009. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Биомедицинска техника, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.марта 2009. године 
преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 31. марта 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирјана Поповић изабере у звање редовног 
професора.

Eлектротехнички факултет је дана 30. априла 2009.године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 06. маја 2009. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 22. маја 2009. године дало је мишљење да се проф. др Мирјана 
Поповић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Eлектротехничког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.13/612-25/96-09)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број 2365/1 од 28. новембра 2008. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-25/387 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др МИРКА ЗОГОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Италијанистика.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Италијанистика, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.октобра 2008. 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. новембра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Мирка Зоговић изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 24. децембра 2008.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Мирка Зоговић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.3/612-25/387)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду  (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број 02-877/08-10 од 05. фебруара 2009. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-125/367 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др МЛАЂЕН ГАЛИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког 
васпитања,, за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у 
спорту и физичком васпитању.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 29. априла 
2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање 
редовног или ванредног професора, за ужу научну област Друштвено-
хуманистичке науке у спорту и физичком васпитању, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.октобра 2008. године 
преко библиотеке и web стране Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 20. новембра 2008. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Млађен Галић изабере у звање 
редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 01. децембра 
2008.године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Млађен Галић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања и 
утврдио да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.8/612-25/367)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број 45/1 од 20. јануара 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/16 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ПЕТАР БУњАК у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Полонистика.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Филолошки факултет је дана 09. септембра 2008. године, у листу 

«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Полонистика, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.новембра 2008. 
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. децембра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Петар Буњак изабере у звање редовног 
професора.

Филолошки факултет је дана 28. јануара 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
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факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Петар Буњак може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.4/612-18/16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Meдицинског  факултета, број 3009/3 од 02. априла 2009. године 
и мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 
број:02-612-23/15-09 од 18. јуна 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ВЕРА ГАЛ у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Meдицински факултет, за ужу научну 
област Биофизика у медицини.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Meдицински факултет је дана 28. октобра 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Биофизика у медицини, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.фебруара 2009. 
године преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 01. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Вера Гал изабере у звање редовног 
професора.

Meдицински факултет је дана 16. априла 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23. априла 2009. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 18. јуна 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Вера Гал може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.14/612-23/15-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду  (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број 21/24 од 10. марта 2009. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број:02-612-21/100-09 од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ВЕСНА НИКОЛИЋ РИСТАНОВИЋ у 
звање редовног професора на Универзитету у Београду – Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област 
Криминологија, пенологија и виктимологија.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију наука је 
дана 07. октобра 2008. године, у листу «Послови», објавио конкурс 
за избор у звање редовног или ванредног професора, за ужу научну 
област Криминологија, пенологија и виктимологија, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.јануара 2009. године 
преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 10. марта 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
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предлога да се кандидат др Весна Николић Ристановић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 02. 
јуна 2009.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 09. јуна 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. 
др Весна Николић Ристановић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњаве услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута 
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.23/612-21/100-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета организационих наука, број 4/40 од 08. априла 2009. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02-
612-21/94-09 од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ВЕСНА БОГОЈЕВИЋ АРСИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет организационих 
наука, за ужу научну област Финансијски менаџмент.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет организационих наука је дана 03. фебруара 2009. 
године, у «Службеном гласнику РС» број 8, објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора, за ужу научну област Финансијски 
менаџмент, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25. фебруара 2009. 
године преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 08. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Весна Богојевић Арсић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 21. априла 2009.
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 28. априла 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Весна Богојевић Арсић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио 
да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.24/612-21/94-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Филозофског факултета, број 76/1 од 16. јануара 2009. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/14 од 07. маја 2009. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ВОЈИСЛАВ БОЖИЧКОВИЋ у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Филозофски 
факултет, за ужу научну област Општа филозофија.  

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Филозофски факултет је дана 01. априла 2008. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа филозофија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.октобра 2008. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 25. децембра 2008.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Војислав Божичковић изабере у звање 
редовног професора.

Филозофски факултет је дана 28. јануара 2009.године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30. априла 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 06. маја 2009. године дало је мишљење да 
се проф. др Војислав Божичковић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.6/612-18/14)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Економског факултета, број 1428/2 од 13. маја 2009. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број:02-612-21/93-09 
од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ДЕЈАН МАЛИНИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Економски факултет, за 
ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије-Управљачко 
рачуноводство.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Економски факултет је дана 11. марта 2009. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије-Управљачко 
рачуноводство, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. априла 2009. године 
у листу «Новости».

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 13. маја 2009. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Дејан Малинић изабере у звање редовног 
професора.
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Економски факултет је дана 18. маја 2009.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 25. маја 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Дејан Малинић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат 
испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању 
и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.25/612-21/93-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета политичких наука, број 11-1656/1 од 15. јуна 2009. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:02-
612-21/124-09 од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ДРАГАН СИМИЋ у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу 
научну област Међународне студије.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет политичких наука је дана 28. јануара 2009. године, у 
листу «Данас» и на сајту објавио конкурс за избор у звање редовног 
или ванредног професора, за ужу научну област Међународне студије, 
због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. априла 2009. године 
преко библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 10. јуна 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Драган Симић изабере у звање редовног 
професора.
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Факултет политичких наука је дана 23.јуна 2009.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. јуна 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Драган Симић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број:150-9/XXXVII-3.28/612-21/124-09)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета безбедности, број 380/2 од 19. јуна 2009. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број:02-612-21/127-
09 од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ЗОРАН КЕКОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за 
ужу научну област Студије безбедности.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Факултет безбедности је дана 08. априла 2009. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног 
професора, за ужу научну област Студије безбедности, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08. маја 2009. године 
преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Зоран Кековић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет безбедности је дана 23. јуна 2009.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 30. јуна 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Зоран Кековић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.27/612-21/127-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду56

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета безбедности, број 380/3 од 19. јуна 2009. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број:02-612-21/128-
09 од 07. јула 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др ИВАНА СИМОВИЋ ХИБЕР у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за 
ужу научну област Правне науке.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет безбедности је дана 08. априла 2009. године, у листу 
«Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног или ванредног 
професора, за ужу научну област Правне науке, због потреба 
факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. маја 2009. године 
преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 19. јуна 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Ивана Симовић Хибер изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 23. јуна 2009.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. јуна 2009. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се проф. др 
Ивана Симовић Хибер може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.26/612-21/128-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду58

На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду  
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 140/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета организационих наука број 4/49 од 30. априла 2009. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број:05-612-18/212-09 од 08. јула 2009. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15. јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ  проф. др СЛОБОДАН МИЛАДИНОВИЋ у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду –Факултет 
организационих наука, за ужу научну област Социологија.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Факултет организационих наука је дана 02. децембра 2008. 
године, у листу «Послови», објавио конкурс за избор у звање редовног 
или ванредног професора, за ужу научну област Социологија, због 
потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.марта 2009. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета, на седници 
одржаној дана 30. априла 2009.године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Слободан Миладиновић изабере у звање 
редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 11. маја 2009.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 01. јула 2009. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07. јула 2009. године дало је мишљење да се 
проф. др Слободан Миладиновић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15. јула 2009. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио 
да кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-3.18/612-18/212-09)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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. 41. 
ст. 1. тач. 24. и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 24. ст. 3.  
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду  (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08), а поводом приговора кандидата Mилорада 
Јанића број: 2404/3 од 06. априла 2009. године на одлуку Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 03-612-19/15/09 од 
16. марта 2009. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године,  донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата Милорада Јанића, број: 2404/3 
од 06. априла 2009. године на одлуку Већа научних области техничких 
наука.

2. Потврђује се одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број 03-612-19/15-09 од 16. марта 2009. године. 

3. Ова одлука је коначна.

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  њ  Е

Шумарски факултет је дана 30. септембра 2008. године у  листу 
«Послови» објавио конкурс за избор у звање наставника (сва звања), 
за ужу научну област Геодезија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14. новембра 2008. 
године у библиотеци и на веб страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће факултета, на седници 
одржаној дана 18. децембра 2008. године, донело је одлуку о утврђивању 
предлога да се кандидат др Милорад Јанић изабере у звање ванредног 
професора.

Шумарски факултет је дана 15. јануара 2009. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 05. марта 2009.
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 12. марта 2009.године, разматрало је захтев 
Шумарског факултета и донело одлуку да се проф. др Милорад Јанић 
не може изабрати у звање ванредног професора, јер кандидат не 
испуњава услове за избор у звање ванредног професора прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника Универзитета у Београду, 
из разлога што нема ниједан објављен рад у часопису са SCI листе.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
ради уручења кандидату дана  16.марта 2009. године.

На ову одлуку кандидат Милорад Јанић благовремено је изјавио 
приговор на одлуку Већа.

Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
на седници одржаној 23. јуна 2009. године, разматрало је приговор 
кандидата и утврдило да је приговор неоснован и да остаје при својој 
одлуци.

Веће научних области је дана 24. јуна 2009. године доставило 
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора 
Сенату, на надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15. јула 2009. године, 
разматрао је приговор кандидата и утврдио је да је приговор неоснован 
и да кандидат не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па 
је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. jул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-4)

 ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2497/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др БОЈАН ЈОВАНОВИЋ, редовни професор 
Универзитета у њујорку (Department of Economics, New York Univer-
sity) у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Бојан Јовановић, професор Универзитета у њујорку, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Бојан Јовановић 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2504/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ  др Diego Garcia, доцент Универзитета у Северној 
Каролини (Kenan-Flagler Business School, University of North Caro-
lina at Chapel Hill) у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Diega Garcia, професор Универзитета у Северној Каролини, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Diega Garcia 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2498/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ  др ИВАНА РАОНИЋ, ванредни професор Универзитета 
у Лондону (Cass Business School, City University of London) у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Ивана Раонић, професор Универзитета у Лондону, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Ивана Раонић 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2503/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Marco da Rin, ванредни професор Универзитета у 
Тилбургу, Холандија у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Marco da Rin, професор Универзитета у Тилбургу, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Marco da Rin 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2499/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ  др НАТАША ТОДОРОВИЋ, ванредни професор 
Универзитета у Лондону (Cass Business School, City University of Lon-
don) у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се 
др  Наташа Тодоровић, професор Универзитета у Лондону, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао 
да проф. др Наташа Тодоровић 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2500/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др РАНКО ЈЕЛИЋ, ванредни професор Универзитета 
у Бирмингему (Department of Accounting and Finance, Business 
School, University of Birmingham) у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Ранко Јелић, професор Универзитета у Бирмингему, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Ранко Јелић 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07), а на предлог Eкономског факултета, број 2502/1 од 22.јуна 
2009. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
јула 2009. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др ROBERT H. EDELSTEIN, редовни професор 
Универзитета у Калифорнији (Hass School of Business, University of 
California at Berkeley) у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Економски факултет је доставио образложени предлог да се др  
Robert Edelstein, професор Универзитета у Калифорнији, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Robert Edelstein 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, 15. јул 2009. године; Број: 150-9/XXXVII-5.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година XLVII, број 151, 23. септембар 2009. 69

На основу члана 4. а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
организационих наука број 3/79 од 14.7.2009. године, доносим

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕњУ И ИмЕНОВАњУ ЧЛАНА ВЕЋА 

НАУЧНИх ОБЛАСТИ ТЕхНИЧКИх НАУКА

1. Разрешава се:
- др Јасмина Омербеговић-Бијеловић, ред. проф., Факултет 

организационих наука, чланства у Већу научних области техничких  
наука.

2. Именује се:
- др Маја Леви Јакшић, ред. проф., Факултет организационих 

наука, за члана Већа научних области техничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
31. маја 2010. године.

(Београд, 8. септембар 2009. године; Број: 612-1498/2-09)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.


