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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду” број 131/06 и 140/08), 
члана 7. Одлуке о оснивању Универзитетског центра за развој каријере 
и саветовање студената („Гласник Универзитета’’, број 134/07), a 
на предлог Сената Универзитета од 9. априла 2008. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 17. 06. 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

о утврђивању начина финансирања Универзитетског центра за 
развој каријере и саветовање студената

1. Универзитетски центар за развој каријере и саветовање 
студената (у даљем тексту: Центар) финансираће се износом од 80,00 
динара (и словима: осамдесет динара), који ће уплаћивати сви студенти 
Универзитета у Београду, уписани на основне и дипломске студије.

Износ из става 1. овог члана наплаћује се на годишњем нивоу, 
почев од школске 2008/2009. године.

2. Центар се обавезује да сваком студенту Универзитета на 
почетку школске године достави детаљне информације о раду Центра 
и о услугама које Центар пружа студентима током целе школске године, 
од којих су најзначајније:

– информисање студената о слободним радним местима, 
могућностима за праксу и стручно усавршавање, актуелним 
конкурсима за стипендије и последиполмске студије;

– организовање радионица, предавања, округлих столова и 
симулација у циљу пружања подршке студентима и дипломцима у 
развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању 
или наставку образовања;

– повезивање студената и послодаваца путем организовања 
програма за стручну праксу, организовање презентација компанија и 
сусрета са запосленима;

– саветовање и обука студената како да саставе биографију, 
пропратна писма и друга апликациона дoкумента.
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3. Центар је дужан да Студентском парламенту Универзитета и 
Савету Универзитета, преко Одбора за финансије, годишње доставља 
финансијски план Центра и да тромесечно доставља извештај о раду 
Центра. 

4. До почетка школске 2008/2009. године финансирање делатности 
Центра вршиће се из средстава донација, ако се она у међувремену 
обезбеде.

5. Овлашћује се Одбор за финансије да утврди начин уплате 
средстава из тачке 1. ове одлуке.

Одбор за финансије може предложити Савету Универзитета да 
се део овако прикупљених средстава из тачке 1. ове одлуке уплати за 
рад центара за развој каријере који су основани на факултетима.

(Београд, 17. 06. 2008. године; Број: 612-1397/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06 и 140/08) 
и члана 3. Одлуке о оснивању Српско-јапанског центра за научне 
симулације („Гласник Универзитета у Београду’’, број 141/08), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 17. 06. 2008. године, доноси

О Д Л У К У

1. Именује се др Драган Митраковић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета, за директора Српско-јапанског 
центра за научне симулације.

(Београд, 17. 06. 2008. године; Број: 612-930/3/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06 и 140/08), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. 06. 2008. 
године, донео је следећу 

О Д Л У К У

1. РАЗРЕШАВА СЕ др Александра Вранеш, редовни професор 
Филолошког факултета, чланства у Управном одбору Универзитетске 
библиотеке, због истека мандата.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ др Александра Вранеш, редовни професор 
Филолошког факултета, за члана Управног одбора Универзитетске 
библиотеке из реда професора Универзитета.

(Београд, 17. 06. 2008. године; Број: 612-1207/2/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета’’, број 134/07), Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 17. 06. 2008. године, донео је

О Д Л У К У

I

Констатује се да је престао мандат следећих чланова Савета из 
реда представника Универзитета:

1. др Новице Милића, због престанка радног односа на 
факултету 

2. проф. др Марка Вуловића, који је преминуо
3. проф. др Владимира Костића, на лични захтев.

II

На основу одлуке Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука од 03.04.2008. године, верификује се мандат др Радована 
Биговића, ванредног професора Православног богословског факултета, 
као новог члана Савета Универзитета.

(Београд, 17. 06. 2008.године; Број: 612-1401/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06 и 140/08), 
Савет Универзитета, на седници одржаној 17. 06. 2008. године, 
доноси

О Д Л У К У

I

Именује се Радна група за припрему извештаја о удаљавању 
професора Универзитета у Београду, у саставу: 

1. Проф. др Moмчило Митровић, директор Института за новију 
историју Србије

2. Проф. др Иван Јуранић, Хемијски факултет
3. Проф. др Леон Којен, Филозофски факултет
4. Проф. др Јовица Тркуља, Правни факултет
5. др Слободан Марковић, доцент, Факултет политичких наука.

II

Задатак Радне групе је да проучи архивску грађу коју је Инстит 
за савремену историју прикупио за потребе Универзитета у Београду, 
као и остале доступне материјале, проучи околности под којима 
су, по ослобођењу Београда у Другом светском рату, професори 
Универзитета у Београду испитани пред Судом части, оптужбе које су 
против појединих професора изнете, поступак који је вођен, препоруке 
Суда части државним органима, као и административне мере које су 
након тога изречене.

Радна група ће поднети извештај Савету Универзитета најкасније 
до краја 2008. године. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Једна од значајних, а незавршених активности Суда части у 
претходном сазиву је иницијатива коју је покренуо Суд части, а 
односи се на прикупљање грађе о раду Суда части на Универзитету 
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после Другог светског рата. С тим у вези, а после доношења одлуке 
Већа Универзитета да се приступи изради пројекта, прикупљена је 
документација која даје основне податке о професорима Универзитета 
у Београду који су 1945. године одговарали пред Судом части и који су 
одлуком Министартсва просвете тада удаљени са Универзитета. Суд 
части је закључио да се тим поводом огласи саопштењем и у том циљу 
је формирао трочлано тело са задатком да детаљно проучи прибављену 
документацију. 

Савет Универзитета, на седници одржаној 27. фебруара 2008. 
године, закључила је да Савет Универзитета треба да заузме став 
поводом удаљавања професора Универзитета у Београду и да треба да 
формира радну групу која би наставила посао овог трочланог тела и 
поднела Савету извештај.

На основу наведеног, одлучено је као у изреци.

(Београд, 17. 06. 2008. године; Број:612-1396/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 104. ст. 5. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 
1. тач. 10. и чл. 154. ст. 1. тач. 7. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06 и 140/08), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. јуна 2008. године, 
доноси

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ПРИЗНАВАњУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

Члан 1.

У Правилнику о признавању страних високошколских исправа 
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 129/06), после члана 8. 
додаје се нови члан 8а који гласи:

Члан 8а.

Уколико факултет нема основа да предложи признавање 
стране високошколске исправе због мултидисциплинарног – 
интердисциплинарног карактера завршених студија, односно уколико 
се завршени студијски програм не изводи ни на једном од факултета 
у саставу Универзитета у Београду, факултет доставља Комисији 
Универзитета стручно мишљење и целокупну документацију за 
конкретан предмет.

Комисија Универзитета формира посебну комисију са задатком 
да утврди предлог одлуке о признавању и достави га Комисији 
Универзитета на одлучивање.

Посебна комисија из става 2. овог члана састоји се од најмање три 
члана из реда наставника компетентних за предметну високошколску 
исправу.

Члан 2. 

После члана 9. додаје се нови члан 9а који гласи:
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Члан 9а.

У случају из члана 8а, Комисија Универзитета може да усвоји 
захтев странке тако што ће у одлуци о признавању навести врсту и 
ниво студија, а уз сагласност имаоца стране високошколске исправе 
задржава се стручни, академски, односно научни назив који је стечен 
на страној високошколској установи.

Члан 3.

У члану 3. речи: „Већа Универзитета (Сената) замењују се 
речима: „Сената Универзитета (у даљем тексту: Сенат).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/4 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми дипломских академских 
студија

– Ратарство и повртарство,
– Воћарство и виноградарство,
– Хортикултура,
– Фитомедицина,
– Зоотехника,
– Мелиорација земљишта,
– Пољопривредна техника,
– Прехрамбена технологија,
– Агроекономија.

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 
ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер 
пољопривреде – мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је дана 30. маја 2008. 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 23. априла 2008. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/6 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми докторских студија:
– Пољопривредне науке,
– Прехрамбена технологија,
– Агроекономија.

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма Пољопривредне 
науке и Прехрамбена технологија стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор 
биотехничких наука, а савладавањем садржаја студијског програма 
Агроекономија стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – менаџмент 
и бизнис.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је дана 30. маја 2008. 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 23. априла 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/2 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија – „Менаџмент вода у пољопривреди”.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер 
пољопривреде – мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је дана 24. априла 2008. 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 23. априла 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/3 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми основних академских 
студија

– Биљна производња,
– Зоотехника,
– Мелиорација земљишта,
– Пољопривредна техника,
– Агроекономија,
– Прехрамбена технологија.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Пољопривредни факултет је дана 30. маја 2008. 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 23. априла 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.1)

 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 150/14-
13/5 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких академ-
ских студија

– Зоотехника,
– Прехрамбена технологија,
– Менаџмент у агробизнису и трговини.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 

је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 

ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер 
пољопривреде – специјалиста.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 30. маја 2008. 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 23. априла 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/8 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм дипломских академских 
студија – Саобраћај. 

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 
ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани инжењер 
саобраћаја – мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Саобраћајни факултет је дана 16. јуна 2008. 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 21. маја и 16. јуна 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/9 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија
– Саобраћај. 

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 
ове одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – саобраћајно 
инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Саобраћајни факултет је дана 16. јуна 2008. 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 21. маја и 16. јуна 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР
 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 150/14-13/7 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија
– Саобраћај. 

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер саобраћаја.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Саобраћајни факултет је дана 16. јуна 2008. 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 21. маја и 16. јуна 2008. године.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење студијских програма, што је Сенат 
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-7.6)

 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 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. 18. 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 130/06), а на предлог 
Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 259/1 од 29. маја 
2008. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 
број: 612-31/42-08 од 13. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ЗОРАН МАРКОВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, 
за ужу научну област Одгајивање и репродукција домаћих и гајених 
животиња.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 26. фебруара 2008. године 
у листу «Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног или 
ванредног професора, за ужу научну област Одгајивање и репродукција 
домаћих и гајених животиња, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. априла 2008. године 
преко огласне табле Пољопривредног факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 29. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Марковић изабере у 
звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 05. јуна 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 06. јуна 2008. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 12. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зоран 
Марковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. јуна 2008. 
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-3.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 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. 18. 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 130/06), а на предлог 
Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 260/1 од 29. маја 
2008. године и мишљења Већа научних области биотехничких наука, 
број: 612-31/41-08 од 13. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ЗОРА ДАЈИЋ-СТЕВАНОВИЋ у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни 
факултет, за ужу научну област Пољопривредна ботаника.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 26. фебруара 2008. године 
у листу «Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног или 
ванредног професора, за ужу научну област Пољопривредна ботаника, 
због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. априла 2008. године 
преко огласне табле Пољопривредног факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 29. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Марковић изабере у 
звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 05. јуна 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 06. јуна 2008. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 12. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зора Дајић-
Стевановић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. јуна 2008. 
године, разматрао је захтев Пољопривредног 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, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-3.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 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) и чл. 18. ст. 2. 
тач. 2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 130/06), а на предлог Изборног већа 
Пољопривредног факултета, број: 540/3-3/1 од 22. 02. 2007. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 03-150-50/8-07 од 22. 06. 2007. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. јуна 2008. године, донео је

О Д Л У К У

Да се проф. др ВЕЛИМИР АЛЕКСИЋ НЕ ИЗАБЕРЕ у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни 
факултет, за ужу научну област Геодезија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 18.04.2006. године у листу 
«Послови» објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Геодезија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. 09. 2006. године 
преко огласне табле Пољопривредног факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 22. 02. 2007. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат Велимир Алексић изабере у 
звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 27. 02. 2007. 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 15. 06. 2007.
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 21. 06. 2007. године дало је мишљење да 
се проф. др Велимир Алексић не може изабрати у звање редовног 
професора јер не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чл. 120. Статута Универзитету у Београду – нема 
научне радове објављене у међународним часописима као и остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету и 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским 
академским студијама.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18. јуна 2008. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и оценио 
да кандидат не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, 
из следећих разлога: Кандидат нема научне радове објављене у 
међународним часописима као и остварене резултате у развоју научно-
наставног подмлатка на факултету и учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и дипломским академским студијама.

На основу наведеног, донета је одлука као у изреци.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у звање 

редовног професора може поднети приговор Сенату Универзитета, у 
року од 15 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-3.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06) а на предлог наставно-научних 
већа факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. јуна 2008. године донео је 

О Д Л У К У 

о измени и допуни одлуке о броју студената који се уписује на 
студијске програме који се организују на Универзитету, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. 
годину

(1) Одлука о броју студената који се уписује на студијске програме 
који се организују на Универзитету, односно на високошколским 
јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину од 20. 
фебруара 2008. године, мења се у делу који се односи на број студената 
који уписују прву годину студијских програма у статусу студената који 
сами плаћају школарину и то: 

А) за студијске програме дипломских академских студија тако 
што се утврђују додатне квоте:

ФАКУЛТЕТ
Додатна квота

самофинансирајућих 
студената

У к у п н о
самофинансирајућих

студената
за школску 2008/2009. годину

1. Медицински
факултет 40 80

Б) за студијске програме специјалистичких струковних студија 
тако што се утврђују додатне квоте:

ФАКУЛТЕТ
Додатна квота

самофинансирајућих 
студената

У к у п н о
самофинансирајућих

студената
за школску 2008/2009. годину

1. Медицински
факултет 100 120
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В) за студијске програме специјалистичких академских студија 
тако што се утврђују умањене квоте:

ФАКУЛТЕТ
Умањена квота

самофинансирајућих 
студената

У к у п н о
самофинансирајућих

студената
за школску 2008/2009. годину

Факултет 
организационих 
наука

40 80

Г) за студијске програме докторских студија тако што се утврђују 
следеће квоте:

ФАКУЛТЕТ
Додатна/умањена квота

самофинансирајућих 
студената

У к у п н о
самофинансирајућих

студената за школску 2008/2009. 
годину

Саобраћајни
факултет 20 20

Биолошки
факултет 80 80 (20 буџет и 60 самофин.)

Физички
факултет -20 30

Хемијски
факултет -15 30

Медицински
факултет -10 10

Факултет спорта и
физичког васпитања -1 9

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 41. тачка 35. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08) и чл. 4. 
Правилника о условима и начину учешћа научноистраживачких 
установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних 
у научно звање у остваривању дела наставе („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 132/06), а на предлог Биолошког факултета број 426/2 
oд 16. јуна 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
од 18. јуна 2008. године донео је

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Уговор о условима и начину учешћа 
у заједничкој реализацији програма докторских студија «Молекуларна 
биологија», склопљен између Биолошког факултета, Института 
за биолошка истраживања „Синиша Станковић” и Института за 
молекуларни генетику и генетичко инжењерство, под бројем 426/2 oд 
16. јуна 2008. године.

(Београд, 18. 06. 2008. године; Број: 150-1/XXII-8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 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), а на предлог 
Изборног већа Правног факултета, број: 1092/5 од 27. маја 2008. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 612-26/88-08 од 08. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Александра Јовановић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу 
научну област Економска анализа права.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 25. марта 2008. године у листу „Послови” 
и „Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Економска анализа права, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. априла 2008. године 
преко огласне табле и библиотеке Правног факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 26. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Александра Јовановић 
изабере у звање редовног професора.

Правни факултет је дана 30. маја 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 10. јуна 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 08. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Александра Јовановић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Правног 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 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), а на предлог 
Изборног већа Економског факултета, број: 2249/1 од 18. јуна 2008. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 612-26/99/08 од 8. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Бошко Живковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Економска политика и развој – Финансијска тржишта и Анализа 
хартија од вредности.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Економски факултет је дана 13. фебруара 2008. године у 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Економска политика и развој – Финансијска 
тржишта и Анализа хартија од вредности, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06. маја 2008. године, 
преко средстава јавног информисања, лист „Новости”.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 18. јуна 2008. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Бошко Живковић 
изабере у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 24. јуна 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 2. јула 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 8. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Бошко Живковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да кандидат 
проф. др Душко Живковић 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Архитектонског факултета, број: 01-1007/2-2.1. од 04. 
јуна 2008. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број:612-29/48/08 од 08. јула 2008. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Бранислав Жегарац у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, 
за ужу научну област Архитектонске конструкције, материјали и 
физика зграда.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Архитектонски факултет је дана 04. марта 2008. године у листу 
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Архитектонске конструкције, материјали и физика 
зграда и због истека изборног периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. маја 2008. године 
преко оглас-обавештење у дневном листу „Политика” и на сајту 
Архитектонског факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског факултета, 
на седници одржаној дана 04. јуна 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Бранислав Жегарац 
изабере у звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 24. јуна 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 25. јуна 2008. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 08. јула 2008. године дало је мишљење да 
се проф. др Бранислав Жегарац може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат проф. др Бранислав Жегарац 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, 14. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Факултета политичких наука, број: 1648/2 од 27. јуна 
2008. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, број: 612-26/119-08 од 8. јула 2008. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Драгана Митровић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, 
за ужу научну област Политичка екномија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 29. априла 2008. године у листу 
„Послови”, сајту Универзитета у Београду и сајту Факултета политичких 
наука објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Политичка економија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23. маја 2008. године 
преко огласне табле и библиотеке Факултета политичких наука.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 25. јуна 2008. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Драгана Митровић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет политичких наука је дана 27. јуна 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 1. јула 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 8. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Драгана Митровић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јула 2008. 
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио 
да кандидат проф. др Драгана Митровић испуњава услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута 
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог Изборног већа 
Архитектонског факултета, број: 01-1007/2-2.2. од 04. јуна 2008. године 
и мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број:612-29/47/08 од 08. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Ева Ваништа Лазаревић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за 
ужу научну област Урбанизам и просторно планирање.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Архитектонски факултет је дана 22. априла 2008. године у листу 
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Урбанизам и просторно планирање, због истека 
изборног периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. маја 2008. године 
преко оглас-обавештење у дневном листу „Политика” и на сајту 
Архитектонског факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског факултета, 
на седници одржаној дана 04. јуна 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Ева Ваништа Лазаревић 
изабере у звање редовног професора.

Архитектонски факултет је дана 24. јуна 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 25. јуна 2008. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 08. јула 2008. године дало је мишљење да се 
проф. др Ева Ваништа Лазаревић може изабрати у звање редовног 
професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат проф. др Ева Ваништа Лазаревић 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, 14. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог Изборног већа 
Стоматолошког факултета, број: 978/1 од 12. маја 2008. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 24/133-2 од 
26. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 09. јула 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Ивана Шћепан у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Ортопедија вилица.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Стоматолошки факултет је дана 25. јануара 2008. године у листу 
„Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Ортопедија вилица, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15. фебруара 2008. 
године преко огласне табле у наставно-научним организационим 
јединицама факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета, 
на седници одржаној дана 23. априла 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Ивана Шћепан изабере 
у звање редовног професора.

Стоматолошки факултет је дана 30. маја 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 19. јуна 2008. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26. јуна.2008. године дало је мишљење да се проф. др Ивана 
Шћепан може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: 1414 од 04. јуна 
2008. године и мишљења Већа научних области природних наука, 
број: 612-30/11-I/1 од 27. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Љиљана Н. Јакшић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Хемија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 10. фебруара 2008. године, у 
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хемије, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. априла 2008. године 
преко сајта и библиотеке Рударско-геолошког факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 22. маја 2008. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Љиљана Н. 
Јакшић изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 04. јуна 2008. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.



Година XLVI, број 145, 3. новембар 2008. 45

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04. јуна 2008. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 27. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Љиљана Н. 
Јакшић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког 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, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 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), а на предлог 
Изборног већа Фармацеутског факултета, број: 1132/1 од 27.05.2008. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
24/145-2 од 26.јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 09. јула 2008 године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Љиљана Тасић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска пракса.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Фармацеутски факултет је дана 15. јануара 2008. године у листу 
„Послови”, сајту Универзитета у Београду и сајту Фармацеутског 
факултета објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Фармацеутска пракса, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18. априла 2008. године 
на сајту Фармацеутског факултета и Архиви факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 27. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Љиљана Тасић изабере 
у звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 06. јуна 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 19. јуна 2008. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Љиљана 
Тасић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: С 43/8 од 27. марта 
2008. године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
011 612-28/100-08 од 27. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Љупко Рундић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Историјска геологија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 29. јануара 2008. године у 
Београду објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Историјска геологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26. фебруара до 12. 
марта 2008. године преко сајта и библиотеке Рударско-геолошког 
факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 27. марта 2008. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Љупко Рундић 
изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 8. маја 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 9. јуна 2008. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Љупко 
Рундић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јула 2008. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и утврдио да 
кандидат проф. др Љупко Рундић испуњава услове прописане чл. 64. и 
65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута Универзитета 
у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.18)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Стоматолошког факултета, број: 977/1 од 12. маја 2008. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
24/132-2 од 26. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 09. јула 2008 године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Милан Јуришић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Орална хирургија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Стоматолошки факултет је дана 25. јануара 2008. године у листу 
„Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Орална хирургија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. марта 2008. године 
преко огласне табле у наставно-научним организационим јединицама 
факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета, 
на седници одржаној дана 23. априла 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Милан Јуришић изабере 
у звање редовног професора.

Стоматолошки факултет је дана 30. маја 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 19. јуна 2008. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Милан 
Јуришић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду52

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), а на предлог Изборног већа 
Факултета организационих наука, број: 4/65 од 23. априла 2008. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011 
612-28/94-08 од 27. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Милан Мартић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Операциона истраживања. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је дана 19. фебруара 2008. године 
у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ Послови” 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Операциона истраживања, због истека изборног периодa.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. марта 2008. године 
преко огласне табле, библиотеке и Е-mail наставника и сарадника.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих 
наука, на седници одржаној дана 23. априла 2008. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Милан Мартић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет организационих наука је дана 08. маја 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 9. јуна 2008. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Милан 
Мартић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио 
да кандидат проф. др Милан Мартић испуњава услове прописане 
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и чланом 120. Статута 
Универзитета у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду54

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), а на предлог 
Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 258/1 од 29. 05. 2008. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
24/142-2 од 26. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 09. јула 2008 године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Мирјана Јоксимовић-Тодоровић у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Пољопривредни 
факултет, за ужу научну област Анатомија и физиологија домаћих и 
гајених животиња. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 26. фебруара 2008. године 
у листу „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Анатомија и физиологија домаћих и 
гајених животиња, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09. априла 2008. године 
преко огласне табле Пољопривредног факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 29. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Мирјана Јоксимовић-
Тодоровић изабере у звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 06. јуна 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 19. јуна 2008. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 26. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Мирјана 
Јоксимовић-Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Географског факултета, број: 841 од 19. 06. 2008. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 612-26/111-08 од 08. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Мирјана Рашевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну 
област Демографија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Географски факултет је дана 12. фебруара 2008. године у листу 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Демографија због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24. априла 2008. године 
преко огласне табле и библиотеке Географског факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 05. јуна 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др. Мирјана Рашевић 
изабере у звање редовног професора.

Географски факултет је дана 30. јуна 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 01. јула 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 08. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Мирјана Рашевић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Географског 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 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), а на предлог 
Изборног већа Факултета политичких наука, број : 2881/1 од 05. 12. 
2007. године и мишљења Већа научних области правно-економских 
наука, број: 612-26/106-08 од 08. 07. 2008. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Мирјана Васовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу 
научну област Социолошко-политиколошке студије.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 01. маја 2007. године у 
листу „Послови”, сајту Универзитета у Београду и сајту Факултета 
политичких наука објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Социолошко-политиколошке студије, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19. јула 2007. године 
преко огласне табле и сајта Факултета политичких наука. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 05. децембра 2007. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат проф. др. Мирјана 
Васовић изабере у звање редовног професора.

Факултет политичких наука је дана 26. јуна 2008. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.



Година XLVI, број 145, 3. новембар 2008. 59

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02. јула 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 08. јула 2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Мирјана Васовић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду60

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), а на предлог Изборног већа 
Пољопривредног факултета, број: 370/7-3/2/5 од 29. маја 2008. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
612-26/97-08 од 08. јула 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 09. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Нада Лакић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Статистика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 27. новембра 2007. године у 
листу „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Статистика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. јануара 2008. године 
преко огласне табле Пољопривредног факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 29. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Нада Лакић изабере у 
звање редовног професора.

Пољопривредни факултет јe дана 05. јуна 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 11. јуна 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 08. јула.2008. године дало је мишљење да се проф. др 
Нада Лакић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 09. јула 2008. 
године разматрао је захтев Пољопривредног 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, 11. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду62

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), а на предлог 
Изборног већа Техничког факултета у Бору, број: VI/5-608 од 18. априла 
2008. године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
011 612-28/106-08 од 27. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Зоран Марковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Минералне и рециклажне технологије.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 25. децембра 2008. године у 
листу „Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, због 
истека изборног периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20. марта 2008. године 
преко библиотеке Техничког факултета у Бору, сајту Факултета и на 
огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета Техничких наука 
у Бору, на седници одржаној дана 17. априла 2008. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат проф. др Зоран Марковић 
изабере у звање редовног професора.

Технички факултет у Бору 8. маја 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 9. јуна 2008. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зоран 
Марковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јула 2008. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-3.17)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду64

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), а на предлог 
Изборног већа Електротехничког факултета, број: 919/4 од 5. јуна 
2008. године и мишљења Већа научних области техничких наука број: 
011 612-28/141-08 од 27. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Зоран Радаковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Енергетски претварачи и погони. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Електротехнички факултет је дана 25. марта 2008. године у листу 
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, због истека 
изборног периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11. априла 2008. године 
преко библиотеке Електротехничког факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета, 
на седници одржаној дана 1. априла 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат проф. др Зоран Радаковић изабере 
у звање редовног професора.

Електротехнички факултет је дана 16. јуна 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 дана16. јуна 2008. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27. јуна 2008. године дало је мишљење да се проф. др Зоран 
Радаковић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 9. јула 2008. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 07. 2008. године; Број: 150-1/ XXIII-3.16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска 
признања број 612-10-08, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др Хиронори Фуџију, професору на Department of Aero-
space Engineering at the Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan за 
изузетан научни допринос, а посебно у развоју свемирске технологије 
која ће омогућити да свемирски лифт досегне висину од преко милион 
и три стотине хиљада метара. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Електротехнички факултет доставио је Универзитету у Београду 
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за 
доделу почасног доктортата др Хиро Фуџију, професору на Канагава 
Институту у Јапану, и професору на Метрополитен Универзитету у 
Токију. У образложењу иницијативе наводи се да је др Хиро Фуџи 
угледан научник који је својим укупним достигнућима, а посебно 
резултатима савремених и иновативних истраживања у области 
технологија за освајање свемира нарочито заслужан за напредак науке 
у овој области. У овој области истраживања налази се на челу научног 
пројекта „Јапански Лифт у Свемир” дужине 100.0000 километара, 
који треба да буде завршен до 2025. год, а чије су краће верзије већ 
верификоване, као и витални елементи финалне верзије. 

Професор Фуџи је аутор и коаутор у многим књигама, мноштву 
чланка и других публикација. Учествовао је у организовању 
великог броја међународних конференција и био на челу већег броја 
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интернационалних пројеката. За свој рад добио је бројнa престижна 
национална и међународна признања. 

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

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-6.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска 
признања број 612-1479/2-08, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Jerome I. Friedmаn-у, професору физике на Департменту за 
физику MIT, и добитнику Нобелове награде за физику 1990. године за 
изузетан допринос у области физичких наука, а посебно за допринос 
бољем разумевању кључних основа материје и сила које их повезују.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Jerome I. Friedmen је рођен 28. марта 1930. године у Чикагу. 
Родитељи су му непосредно после I светског рата емигрирали из 
Русије у САД. Дипломирао је физику 1950. године на Универзитету 
у Чикагу. Докторат физичких наука стекао је на истом универзитету 
1956. године. У то време Jerome I. Friedmen је био под великим 
утицајем нобеловца Енрика Фермија. 1957. године је прешао 
на Универзитет у Стендфорту, а од 1960. године је запослен на 
Департменту за физику MIT.

Jerome I. Friedmen бавио се феноменологијом елементарних 
честица. Значајан је његов допринос анализи пион-нуклеон расејања, 
нарушењу парности у распаду mi mezona, тестирању тачности 
квантне електродинамике, расејању електрона на нуклеонима и 
многим другима. Објавио је више од сто научних радова, 1990. године 
добио је Нобелову награду за физику за истраживања везана за дубоко 
нееластично расејање лептона на нуклеонима који су допринели 
развоју кварк модела у физици честица.
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На основу поднете заједничке иницијативе Физичког факултета, 
Института за физику и Института за нуклеарне науке „Винча” и 
предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета 
у Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-6.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска 
признања број 612-1449/1-08, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Проф. др Маркусу Бихлеру, директору Универзитетске клинике 
за општу и трансплантациону хирургију Универзитета у Хајделбергу 
у Немачкој за свеукупна достигнућа у пољу медицинских наука, а 
посебно за резултате савремених истраживања везаних за болести 
панкреаса, као и за изузетан допринос унапређењу сарадње са 
научницима из наше земље.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Професор Маркус Бихлер рођен је 22. 07. 1955. године у 
Сарлоуису, Немачка. Основно образовање стекао је у Дилингену (1962 
– 1966) и Сазбаху (1966-1974). Медицински факултет је завршио на 
Универзитету у Берлину 1980. године, а последипломске студије на 
Унивезитету у Хајделбергу (1980-1981) и Улму (1981-1987). 

Универзитетску каријеру је започео у Улму, где је постао 
професор хирургије 1991. године. Од 1993-2001. године је био 
директор Унивезитеске клинике за општу и трасплантациону хирургију 
Универзитета у Берну, Швајцарска, а од 2001. године до данас је 
директор Универзитетске клинике за општу хирургију Универзитета 
у Хајделбергу, Немачка.

Професор Бихлер је научну афирмацију стекао радовима из 
области хирургије панкреаса. У оквиру великог броја публикација, 
посебно се истиче његов научни интерес везан за поље акутног и 
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хроничног панкреатитиса, као и канцера панкреаса. У овој области 
нарочити допринос дао је кроз увођење новог типа хируршког лечења 
хроничног панкреатитиса (Берн модификација дуоденум презерви- 
рајуће ресекције главе панкреаса). На клиници којом руководи проф. 
Бихлер, последњих неколико година изводи се више од 500 оперативних 
захвата на панкреасу годишње, што несумљиво представља највећи 
број ових високо специјализованих хируршких интервенција у Европи. 
Европски панкреасни центар који је саставни део Универзитетске 
клинике за општу хирургију Универзитета у Хајделбергу, је установа 
у којој су обједињене све области истраживања везаних за патологију 
панкреаса. На основу резултата базичних истаживања, који се повезују 
са великим клиничким искуством, овај центар поставља стандарде у 
дијагностици и лечењу најкомплекснијих облика болести панкреаса.

Проф Бихлер је аутор и коаутор 10 књига, 25 чланака у књигама 
и преко 1100 других публикација. За свој рад је добио више од 20 
престижних националних и међународних признања.

Професор Бихлер је дао значајан допринос развоју науке 
учествујући као председник или члан управног одбора у 11 научних 
удружења у Немачкој и Швајцарској, као и у 19 међународних удружења. 
Посебно запажену улогу има у Интернационалном хепато-билијарно-
панкреасном удружењу где је био дугогодишњи члан управног одбора 
и председник од 2006. до 2008. године и европском панкреасном клубу 
(председник 2001-2002).

Сарадња професора Бихлера са колегама из наше земље 
започета је још 1993. године. До сада је преко 15 лекара и научника 
из Србије боравило у институцијама којима је он руководио (Берн 
и Хајделберг), а као плод ове сарадње произашла је једна докторска 
дисертација и неколико заједничких међународних пројеката и студија. 
Професор Бихлер је 1996. године изабран за гостујућег професора на 
Медицинском факултету Универзитета у Београду, а од 1998. године је 
почасни члан Хируршке секције Српског лекарског друштва. 

Поред тога, професор Бихлер је гостујући професор на још 10 
светских Универзитета међу којима су Јаил Универзитет и Маyо клиника 
у Сједињеним Америчким Државама, Каролинска Универзитетска 
клиника у Шведској, Унивезитет у Цириху и Универзитет у Хонг Конгу. 
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За почасног професора изабран је на три Универзитета у Републици 
Кини, а за почасног доктора медицине у Араду и Клужу у Румунији.

Имајући у виду све изнете чињенице, професор Бихлер 
представља угледног научника који својим укупним достигнућима, 
а посебно резултатима савремених истраживања везаних за болести 
панкреаса, веома заслужан за напредак науке у овој области. Такође, 
професора Бихлер је заслужан за унапређење дугогодишње сарадње 
са колегама из наше земље.

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, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-6.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска 
признања број 612-9-08, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Проф. др Матеу Валери, директору Центра за суперрачунаре у 
Барселони и професору на Техничком универзитету у Каталонији, на 
катедри за архитектуру рачунара за изузетно вођство при стварању 
врхунског истраживачког центра компјутерске архитектуре, за 
оригинални допринос у области векторског и вишенитног рачунања 
и пионирски рад у откривању нових приступа паралелизму на нивоу 
инструкција.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Електротехнички факултет доставио је Универзитету у Београду 
образложену иницијативу са одговарајућом документацијом за 
доделу почасног доктортата др Матеу Валеру, директору Центра за 
суперрачунаре у Барселони и професору на Техничком Универзитету 
у Каталонији на катедри за архитектуру рачунара. У образложењу 
иницијативе наводи се да је др Матео Валеро угледан научник који је 
својим укупним достигнућима, а посебно резултатима савремених и 
иновативних истраживања у области архитектуре рачунара нарочито 
заслужан за напредак науке у овој области. У овој области истраживања 
учествовао је у двадесет пет Европских ESPRIT, RACE и COM-
ETT пројеката, двадесет Шпанских CICYT пројеката (сличним NSF 
пројектима) и тринаест пројеката са Америчким компанијама попут 
IBM-а, Intel-а, HP-а, Microsoft-а итд.
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Професор Валеро је аутор и коаутор у двадесет једној књизи, 
преко сто двадесет чланка и преко двеста других публикација. 
Учествовао је у организовању преко сто осамдесет међународних 
конференција. За свој рад добио је више од десет престижних 
националних и међународних признања. Осим тога, од 1994. члан 
Шпанске Краљевске Академије за технику, 2005. изабран је за 
академика Шпанске Краљевске Академије за Математику, Физику и 
Природне Науке, 2006. изабран је за академика Шпанске Краљевске 
Академије Наука и Уметности, 2000. постао је Fellow of the IEEE (In-
stitute of Electrical and Electronics Engineers) удружења, 2002. постао је 
Fellow of the ACM (Association of Computing Machinery) и IDR (Intel 
Distinguished Research). Постао је почании доктор наука на Техничком 
Универзитету Chalmers у Гетеборгу, Шведска 2008. године. 

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-6.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 104. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 7. и 9. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07) и предлога Комисије за универзитетска 
признања број 612-1479/1-08, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Виктору Антоновичу Садовничију, ректору Московског државног 
универзитета «Ломоносов» и редовном члану Руске академије наука 
и члану њеног Президијума, за изузетан допринос у областима 
функционалне анализе и математичког моделирања као и допринос 
унапређењу сарадње између наша два универзитета.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Виктор Антонович Садовничиј рођен је 1939. године у Харковкој 
области (данас Украјина). Ректор је Московског државног универзитета 
«Ломоносов», редовни члан Руске академије наука и члан њеног 
Президијума.

В. А. Садовничиј је дипломирао на Механичко-математичком 
факултету МГУ 1963. године, где је и одбранио кандидатску (1967) 
и докторску дисертацију (1974). На истом факултету прошао је пут 
од асистента, преко доцента до редовног професора (1975). Био је 
шеф Катедре за функционалну анализу на Факултету за нумеричку 
математику и кибернетику, а затим шеф Катедре за математичку 
анализу Механичко-математичког факултета, као и продекан за науку. 
Проректор је МГУ од 1982-1992, а за ректора је изабран 1992. на којем 
положају је и данас (имао је још три реизбора). Директор је Института 
за испитивање сложених система при МГУ.

На Московском универзитету више од 30 година предаје основне 
курсеве «Математичка анализа», «Функционална анализа» и друге. 
Од 1967. године руководи научним семинаром «Спектрална теорија 
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оператора». Светски је познат специјалиста из области Функционалне 
анализе, Математичког моделирања, Математичких метода обраде 
информација и др. Основни његови доприноси су у развоју спектралне 
теорије диференцијалних оператора, посебно несамоконјугованих. 
његови резултати о траговима таквих оператора и њиховој примени 
укључени су у већину светских монографија из те области. Под његовим 
научним руководством разрађени су математички методи обраде 
космичких информација који су помогли препознавању и коришћењу 
таквих података. Добио је неке основне резултате у математичком 
заснивању неких прилаза у релативистичкој теорији гравитације. 
Развио је нове прилазе у анализи сложених процеса, посебно у 
управљању кретањем космичких летилица. Дао је математичку 
основу конструкцији тренажера који су омогућили потпуну припрему 
космонаута, укључујући бестежинско стање. За своје радове добио 
је Ломоносовску награду 1973. године, као и Државну награду Руске 
федерације 1989. и 2001. године.

Професор Садовничиј је био научни руководилац за више од 65 
кандидатских и више од 15 докторских дисертација. Међу његовим 
ученицима је више кандидата из других држава, а међу њима и три 
из Србије (и Црне Горе). Осим тога, као продекан за науку Мех-мат-а 
суштински је помогао да још десетак кандидата из Србије добије све 
погодности на МГУ за припрему својих дисертација.

Аутор је више од 270 научних радова, као и око 60 монографских 
публикација и уџбеника, који се широко користе, како у Русији, тако 
и у иностранству. Међу уџбеницима треба посебно истаћи више пута 
издаван и преведен на више језика уџбеника «Теорија оператора», као 
и класичне уџбенике из Математичке анализе у више томова (прва 
издања 1979, односно 2001, а затим више пута поновљена). Коаутор 
је и многих збирки задатака, од којих треба издвојити оне које се тичу 
студентских такмичења из математике. Од монографија треба поменути 
«Математичке задатке динамичке теорије лета» и «Спектралну анализу 
вишечестичног Шредингеровог оператора». Радови и књиге професора 
Садовничија цитирани су више стотина пута. Члан је издавачког одбора 
неколико водећих часописа из математике и информатике.

За дописног члана Руске академије наука (РАН) изабран је 
1994. године, а за редовног члана (у Одељењу математичких наука, 
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секција примењене математике и информатике) 1997. године. Члан је 
Президијума РАН од 1996. године. Сем тога, редовни је члан неколико 
других научних академија у Русији, члан Међународне астронаутичке 
академије и члан Извршног комитета Европске академије. Инострани 
је члан академија наука у више земаља.

Почасни је члан четири академије, почасни доктор, односно 
професор неколико десетина универзитета из више земаља (сем 
земаља бившег СССР, ту су Јапан, В. Британија, Вијетнам, САД, Црна 
Гора...). Сем многих домаћих одликовања, носилац је ордена из још 
шест држава, међу којима треба издвојити француску Легију части.

Члан је више комисија и савета формираних од стране 
председника Руске федерације. Председник је Ректорске конференције 
Руске федерације и члан Сталног комитета Европске ректорске 
конференције (CRE).

В. А. Садовничиј је више пута боравио у нашој земљи. Први пут 
је то било 1970-тих година када је за време дужег боравка у Београду 
одржао специјални курс на Природно-математичком факултету из 
Теорије оператора. Као продекан за науку омогућио је многим младим 
научницима из Београда и других градова да добију специјализације 
на МГУ, а неким је био и непосредни научни руководилац. На било 
којој да се функцији налазио, здушно је подржавао обнављање и 
практично спровођење Уговора о сарадњи који већ више деценија 
постоји између МГУ и Универзитета у Београду и који је омогућио 
дуготрајну богату размену људи и идеја између две институције. Члан 
је издавачког одбора часописа „The Teaching of Mathematics” који се 
уређује и издаје у Београду.

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

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-6.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 9. јула 2008. године донео је 

О Д Л У К У 

о моделу података за информациони систем Универзитета у 
Београду

I Усваја се предлог модела података за информациони систем 
Универзитета у Београду

II Усваја се динамика прикупљања података и обавезују се 
чланице Универзитета да доставе:
1. минимални скуп података о институцији, организацији и запослени-
ма до 1. септембра 2008. године;
2. минимални скуп података о наставницима до 1. октобра 2008. 
године;
3. минимални скуп података о студијским програмима до 1. новембра 
2008. године;
4. минимални скуп података о студентима и кандидатима на пријемном 
испиту до 1. децембра 2008. године и 
5. минимални скуп података о настави до 1. јануара 2009. године.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1 /XXIII-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06) а на предлог наставно-научних 
већа факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
9. јула 2008. године донео је 

О Д Л У К У 

о измени и допуни одлуке о броју студената који се уписује на 
студијске програме који се организују на Универзитету, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. 
годину.

I Одлука о броју студената који се уписује на студијске програме 
који се организују на Универзитету, односно на високошколским 
јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину од 20. 
фебруара 2008. године и Одлука о измени одлуке о броју студената од 
18. јуна 2008. године, мења се у делу који се односи на број студената 
који уписују прву годину студијских програма основних академских 
студија у статусу студената који сами плаћају школарину тако што се 
утврђују додатне квоте и то:

Ф А К У Л Т Е Т 
Додатна квота

самофинансирајућих
студената

У к у п н о
самофинансирајућих

студената за
школску 2008/2009. г

1. Медицински факултет 57 107
2. Факултет политичких наука 106 471
3. Факултет организационих наука 150 510

4. Факултет безбедности
30 225

25* 120*
5. Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију 42 252

6. Шумарски факултет 4 132

*основне струковне студије
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II Одлука о броју студената који се уписује на студијске програме 
који се организују на Универзитету, односно на високошколским 
јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину од 20. 
фебруара 2008. године и Одлука о измени одлуке о броју студената 
од 18. јуна 2008. године, допуњује се у делу који се односи на број 
студената који уписују прву годину дипломских академских студија 
тако што се утврђује квота од 20 самофинансирајућих студената за 
студијски програм Пољопривредног факултета – „Менаџмент вода у 
пољопривреди у низијским условима”.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1 /XXIII-7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157. 
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Шумарског факултета 
број 5710/2 од 24. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
од 9. јула 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Душану Скакићу, редовном професору Шумарског 
факултета продужује се радни однос за две школске године, односно 
до 30. септембра 2010. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници 
одржаној 5. јуна 2008. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Душану 
Скакићу, за две школске године, односно до 30. септембра 2010. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157. 
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Филолошког факултета 
број 944/1 од 21. маја 2008. године, Сенат Универзитета, на седници од 
9. јула 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Јасни Јанићијевић, редовном професору Филолошког 
факултета продужује се радни однос за две школскe годинe, односно 
до 30. септембра 2010. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 16. априла 2008. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Јасни Јанићијевић, за две школске године, односно до 30. септембра 
2010. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-4.3)

 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), члана 133. ст. 2. и 3. и члана 157. 
тачка 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета” бр. 
131/06), а по предлогу Наставно-научног већа Шумарског факултета 
број 5710/2 од 24. јуна 2008. године, Сенат Универзитета, на седници 
од 9. јула 2008. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Петру Тодоровићу, редовном професору Шумарског 
факултета продужује се радни однос за две школскe годинe, односно 
до 30. септембра 2010. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници 
одржаној 5. јуна 2008. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа проф. др Петру 
Тодоровићу, за две школске године, односно до 30. септембра 2010. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 133. Став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-4.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени 
гласник РС» број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета 
у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06), 
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), као и Листе конкурентских 
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев 
Maшинског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 9. 
јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду 
– Машинског факултета, др Миодрагу Спалевићу за рад у другој 
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код 
другог послодавца изван Универзитета – Универзитету у Крагујевцу 
– Природно-математички факултет.

Ангажовање наставника се односи на извођење наставе на 
докторским студијама из наставног предмета, односно студијског 
подручја Нумеричка интеграција, у школској 2007/2008. години.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Maшински факултет је дана 23. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се одобри рад наставника 
Maшинског факултета – др Миодрага Спалевића у другој 
високошколској установи, у своје име и за свој рачун, односно код 
другог послодавца изван Универзитета у Београду Универзитету у 
Крагујевцу – Природно-математички факултет.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 12. јуна 2008. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 721/2 од 19. 
јуна 2008. године.

Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи 
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је 
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достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду на 
седници одржаној 9. јула 2008. године већином гласова дао сагласност, 
те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-5.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени 
гласник РС» број 76/05), члана 132. тачка 6. Статута Универзитета 
у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06), 
Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), као и Листе конкурентских 
високошколских установа за Универзитет у Београду, а на захтев 
Правног факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 9. јула 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ наставнику Универзитета у Београду 
– Правног факултета, др Зорану Стојановићу за рад у другој 
високошколској установи у своје име и за свој рачун, односно код 
другог послодавца изван Универзитета – Универзитету у Новом Саду 
– Правни факултет.

Ангажовање наставника се односи на извођење наставе и испита, 
из наставних предмета: 

– Кривично право у школској 2008/2009. години у оба семестра, 
са фондом часова од три часа предавања недељно и 

– Прекршајно право у школској 2008/2009. години у току једног 
семестра, са фондом часова од два часа предавања недељно на Општем 
смеру и три часа предавања недељно на Смеру унутрашњих послова.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Правни факултет је дана 8. јула 2008. године поднео Универзитету 
у Београду предлог да се одобри рад наставника Правног факултета – 
др Зорана Стојановића у другој високошколској установи, у своје име 
и за свој рачун, односно код другог послодавца изван Универзитета у 
Београду – Универзитету у Новом Саду – Правни факултет.

Наставно-научно веће Правног факултета је одобрило наведено 
ангажовање на седници одржаној 26. јуна 2008. године, на основу 
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чега је декан Факултета потписао сагласност број 1569/5 од 3. јула 
2008. године.

Имајући у виду да се наведена установа налази на Листи 
конкурентских установа за Универзитет у Београду, предмет је 
достављен Сенату на разматрање. Сенат Универзитета у Београду на 
седници одржаној 9. јула 2008. године већином гласова дао сагласност, 
те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број 612-25/13-2/1 од 30. јуна 2008. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 9. јула 2008. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких струков-
них студија

– Рехабилитација и социотерапија,
– Студије за послове европских интеграција,
– Тероризам и организовани криминал.

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 
ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни политиколог 
– специјалиста.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет политичких наука је дана 24. априла 2008. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма специјалистичких струковних студија из става 1. ове одлуке, 
које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 
23. априла 2008. године.

Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 30. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је 
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду90

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено- хуманистичких 
наука број 612-25/13-2/2 од 30. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ студијски програми специјалистичких 
академских студија

– Социјална рехабилитација,
– Европске студије
– Међународна политика,
– Теорија културе,
– Политичка теорија и методологија,
– Род и политика,
– Сједињене Америчке Државе,
– Међународно хуманитарно право и право људских права.

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. 
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани политиколог 
– специјалиста.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет политичких наука је дана 24. априла 2008. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијских 
програма специјалистичких академских студија из става 1. ове одлуке, 
које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 
23. априла 2008. године.
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Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 30. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је 
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

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 природно-математичких 
наука број 612-27/10.2.1 од 8. јула 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1.1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијских програма 
дипломских академских студија (обим студија 60 ЕСПБ):

а) Теоријска математика и примене
б) Нумеричка математика и оптимизација
в) Статистика, актуарска и финансијска математика
г) Рачунарство и информатика
д) Професор математике и рачунарства
ђ) Астрономија
е) Астрофизика
1.2. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијских програма 

дипломских академских студија (обим студија 120 ЕСПБ):
ж) Информатика

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Математички факултет.

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове 
одлуке стичу се АКАДЕМСКИ НАЗИВИ:

– Дипломирани математичар – МАСТЕР (а,б,в,г,д)
– Дипломирани астроном – МАСТЕР (ђ,е)
– Дипломирани информатичар – МАСТЕР (ж)

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Математички факултет је дана 3. јула 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
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студијских програма дипломских академских студија из става 1. ове 
одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници 
одржаној 20. јуна 2008. године.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 8. јула 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је 
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду94

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено- хуманистичких 
наука број 612-25/13-3/1 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма дипломских 
академских студија – Филозофија.

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

3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове одлу-
ке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: дипломирани филозоф – мастер.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Филозофски факултет је дана 17. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена студијских 
програма дипломских академских студија из става 1. ове одлуке, које 
је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 29. 
маја 2008. године.

Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је 
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05), члана 
41. тачка 4. и члана 91. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), у складу са Правилником о 
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено- хуманистичких 
наука број 612-25/13-3/2 од 17. јуна 2008. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 9. јула 2008. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене студијских програма основних академских 
студија 

– Филозофија,
– Социологија,
– Психологија,
– Педагогија,
– Андрагогија,
– Историја,
– Историја уметности,
– Археологија, 
– Етнологија и антропологија, 
– Класичне науке. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Филозофски факултет је дана 17. јуна 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена студијских 
програма основних академских студија из става 1. ове одлуке, које је 
утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 29. 
маја 2008. године.

Веће групације душтвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 17. јуна 2008. године размотрило предлог Факултета и 
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предложило Сенату доношење измена студијских програма, што је 
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. 07. 2008. године; Број: 150-1/XXIII-8.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 41. тачка 35. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08) и чл. 4. 
Правилника о условима и начину учешћа научноистраживачких 
установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних 
у научно звање у остваривању дела наставе („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 132/06), а на предлог Физичког факултета број 354/1 
oд 03. јула 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
од 24. септембра 2008. године донео је

О Д Л У К У 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Уговор о условима и начину учешћа 
у заједничкој реализацији програма докторских студија Физике, 
склопљен између Физичког факултета, Института за нуклеарне науке 
„Винча” и Института за физику, под бројем 329/1 oд 01. јула 2008. 
године.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 135/07), а на предлог Факултета oрганизационих наука, број 05-
01 бр. 3/107 од 18. јула 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ВЛАДАН ЈОВАНОВИЋ, Georgia Southern 
University, Department of Computer Sciences у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е :

Факултет организационих наука је доставио образложени 
предлог да се др Владан Јовановић, редовни професор Department of 
Computer Sciences, College of Information Technology, Georgia Southern 
University, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у 
Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и констатовао 
да проф. др Владан 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, 24. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 76. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06) а на предлог Наставно-научног 
већа Пољопривредног факултета, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 24. септембра 2008. године донео је 

О Д Л У К У

о допуни одлуке о броју студената који се уписује на студијске 
програме који се организују на Универзитету, односно на високошкол-
ским јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину

Одлука о броју студената који се уписује на студијске програме 
који се организују на Универзитету, односно на високошколским 
јединицама у његовом саставу, за школску 2008/2009. годину од 20. 
фебруара 2008. године и Одлука о измени одлуке о броју студената 
од 18. јуна 2008. године, допуњује се у делу који се односи на број 
студената који уписују прву годину специјалистичких академских 
студија тако што се утврђује квота од 120 самофинансирајућих 
студената за студијски програм Пољопривредног факултета и то:

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА – укупно 80 самофинан-
сирајућих студената:

Модули – технологија биљних призвода (20 студената)
  – технологија анималних призвода (20 студената)
  – технолошка микробиологија (20 студената)
  – хемија хране (20 студената)
ЗООТЕХНИКА – 20 самофинансирајућих студената
МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ И ТРГОВИНИ – 20 самофи-

нансирајућих студената.

(Београд, 24. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Математичког 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) НЕ ОДОБРАВА СЕ РАД др Милану Туби, наставнику 
Универзитета у Београду – Математичког факултета, на Факултету 
компјутерских наука Универзитета Мегатренд у Београду.

(2) Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Математички факултет је дана 04. априла 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Математичког 
факултета – др Милану Туби одобри рад на Факултету компјутерских 
наука Универзитета Мегатренд у Београду.

Наставно-научно веће Математичког факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 21. марта 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 154/1-1 од 
27. марта 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Математичког факултета и већином гласова (уз један уздржан глас), 
одлучио да не одобри др Милану Туби рад на Факултету компјутерских 
наука Универзитета Мегатренд у Београду.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.  

Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.2

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Милошу Главоњићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

(2) Др Милош Главоњић ће учествовати у Комисији за писање 
извештаја за избор у звање доцента за ужу научну област Машине, 
алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака 
пројектовања.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 08. септембра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Милошу Главоњићу одобри рад на Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 10. јула 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 861/1 од 01. 
септембра 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.

Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Милошу Главоњићу 
рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Милошу Главоњићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

(2) Др Милош Главоњић ће учествовати у Комисији за оцену 
подобности теме магистарске тезе кандидата Растка Ђурића.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 08. септембра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Милошу Главоњићу одобри рад на Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 10. јула 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 860/1 од 01. 
септембра 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Милошу Главоњићу 
рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Aлександру Седмаку, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

(2) Др Александар Седмак ће учествовати у Комисији за писање 
извештаја за за избор проф. др Катарине Герић у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну област Наука о материјалима и 
инжењерски материјали.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 08. септембра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Александру Седмаку одобри рад на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 10. јула 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 862/1 од 01. 
септембра 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.

Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Александру 
Седмаку рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Вери Шијачки Жеравчић, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету Универзитета у Крагујевцу.

(2) Др Вера Шијачки Жеравчић ће учествовати у Комисији за 
писање извештаја за избор једног наставника у свим звањима за ужу 
научну област Производно машинство.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 07. фебруара 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Вери Шијачки Жеравчић одобри рад на Машинском 
факултету Универзитета у Крагујевцу.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 25. јануара 2008.године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Вери Шијачки 
Жеравчић рад на Машинском факултету Универзитета у Крагујевцу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду110

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Вери Шијачки Жеравчић, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

(2) Др Вера Шијачки Жеравчић ће учествовати у Комисији 
за писање извештаја за за избор проф. др Катарине Герић у звање 
ванредног или редовног професора за ужу научну област Наука о 
материјалима и инжењерски материјали.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 08. септембра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Вери Шијачки Жеравчић одобри рад на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 10. јула 2008. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 864/1 од 01. 
септембра 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
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Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.

Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Вери Шијачки 
Жеравчић рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду112

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Вери Шијачки Жеравчић, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Техничком 
факултету у Чачку.

(2) Др Вера Шијачки Жеравчић ће учествовати у Комисији за 
писање извештаја за избор избор др Биљане Анђелић у звање ванредног 
професора.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 24. априла 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Вери Шијачки Жеравчић одобри рад на Техничком 
факултету у Чачку.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 17. априла 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 539/1 од 24. 
априла 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Вери Шијачки 
Жеравчић рад на Техничком факултету у Чачку.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду114

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Жарку Спасићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету Универзитета у Нишу.

(2) Др Жарко Спасић ће учествовати у Комисији за писање 
извештаја за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације кандидата 
мр Милована Илића.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 08. септембра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Жарку Спасићу одобри рад на Машинском факултету 
Универзитета у Нишу.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 10. јула 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 862/1 од 01. 
септембра 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Жарку Спасићу 
рад на Машинском факултету Универзитета у Нишу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду116

На основу члана 41. став 1. тачка 55. Статута Универзитета у 
Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 131/06) и члана 3. 
став 4. Правилника о дaвању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), а на предлог Машинског 
факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 24. септембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

(1) ОДОБРАВА СЕ РАД др Анђелки Милосављевић, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Техничком 
факултету у Чачку.

(2) Др Анђелка Милосављевић ће учествовати у Комисији 
за писање извештаја за за избор избор др Биљане Анђелић у звање 
ванредног професора.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 24. априла 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Анђелки Милосављевић одобри рад на Техничком 
факултету у Чачку.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 17. априла 2008.године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 540/2 од 24. 
априла 2008. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских установа 
за Универзитет у Београду («Гласник Универзитета у Београду», број 
134/07).

Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 
Универзитета у Београду у другој високошколској установи («Гласник 
Универзитета у Београду», број 132/06), члан 3. став 4. прописано је 
да Универзитет може, на образложени предлог факултета у саставу 
Универзитета, донети одлуку којом се наставнику одобрава рад на 
конкурентској високошколској установи, у једној школској години.
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Имајући у виду наведено, Сенат Универзитета у Београду је, 
на седници одржаној 24. септембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и већином гласова одобрио др Анђелки 
Милосављевић рад на Техничком факултету у Чачку.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26. 09. 2008. године; Број: 150-1/XXIV-5.4.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду118

На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Веће групације 
медицинских наука Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. 
10. 2008. године, на предлог наставно-научног већа Стоматолошког 
факултета, донело је

О Д Л У К У

I

Др Илеана Урсу Магду, ред. проф. Стоматолошког факултета 
бира се за члана Савета Универзитета из реда наставника факултета 
групације медицинских наука.

II

Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 13. 10. 2008. године; Број: 150/15-8/2)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
 ГРУПАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

 Проф. др Новица Милићевић, с.р.
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