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На основу чл. 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 17. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07), а на предлог Комисије за универзитетска 
признања број 612-1495/1, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 2. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Софији Калописи-Верти, професору Филозофског факултета у 
Атини.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Професор Софија Калописи-Верти, предавач византијске 
археологије и уметности на Филозофском факултету Атинског 
Универзитета (Грчка), добро је позната у нашој стручној и научнј 
средини. Академско образовање стекла је на Одељењу за Археологију и 
Историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Атини на 
коме је 1968. године дипломирала, да би потом, као носилац стипендије 
ДАД фондације, боравила на Универзитетима у Базелу и Минхену 
где је 1973.године одбранила докторску дисертацију. Професионалну 
каријеру започела је 1976. године као сарадник на више велких 
археолошких истраживања (Пелопонез 1976-1983, острво Кос од 
1985, Синајска Гора од 1998), а као предавач на предмету „Византијска 
археологија” 1982. године започела је своју универзитетску каријеру 
на Одељењу за Археологију и Историју уметности Филозофског 
факултета Универзитета у Атини, на коме се данас налази у звању 
редовног професора. Као еминентни истраживач византијске и 
источнохришћанске средњовековне уметности, професор Софија 
Калописи-Верти више деценија учествује у активностима грчких 
и међународних високостручних и научних институција које су по 
својој природи везане за изучавање ове материје, што су и разлози 
због којих је 2006. године постала директор Музеја археологије и 
историје уметности Универзитета у Атини, као и потпредседник, а 
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од 2007. године председник Хришћанског Археолошког друштва са 
седиштем у Атини, и, истовремено, руководилац више међународних 
научних пројеката из наведених области. Професор Софија Калописи-
Верти такође је и члан грчког Комитета за византијске студије, 
Комитета за југоисточне европске студије и Друштва за промоцију 
византијских студија са седиштем у Бирмингену (Енглеска). Током 
своје досадашње делатности професор Софија Калописи-Верти била 
је аутор, коаутор или уредник шест великих монографија, око педесет 
студија и других научних радова у водећим грчким и међународним 
стручним часописима, и учесник на приближно исто толико грчких и 
интернационалних научних симпозијума и конференција.

Из дугогодишње сарадње са Одељењем и Институтом за историју 
уметности Филозофског факултета у Београду, проистекло је ангажовање 
професор Софије Калописи-Верти у раду редакције часописа за 
средњовековну уметност ЗОГРАФ, који издаје Институт за историју 
уметности Филозофског факултета у Београду. Уз ово, потребно је 
посебно нагласити да је од изузетне важности за Филозофски факултет 
у Београду било њено ангажовање и руковођење, са стране Атинског 
универзитета, Европским пројектом ТЕМПУС, са темом: „Разумевање 
визуелне културе Балкана”, у периоду од 2002-2005. године. 

Реализовање овог пројекта знатно је допринело успешности 
реформисању студија Историје уметности на Филозофском факултету 
у Београдског универзитета.

Професор Софија Калопси-Верти својим свеукупним доса-
дашњим деловањем, а посебно залагањем и резултатима које је 
постигла у развитку научне и педагошке сарадње атинског Филозофског 
факултета са Филозофским факултетом у Београду, је на сваки начин 
завредела ово признање.

Имајући у виду све изнето, Савет је прихватио предлог Комисије 
за универзитетска признања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 612-2/3-1495/1-08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 17. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07), а на предлог Комисије за универзитетска 
признања број 612-1497/1, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 2. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др Елки Бакаловој, дописном члану Бугарске академије 
наука.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Професор Елка Бакалова академско образовање стекла је на 
Московском државном универзитету «Ломоносов», на коме је 1963. 
године завршила Филолошки факултет (одсек за руску филологију), 
а потом, 1964. Историјски факултет (одсек за историју уметности) 
код метора Виктора Никитича Лазарева, једног од највећих светских 
истраживача византологије и историје византијске уметности. 
Професионалну каријеру започела је 1970. године као научни сарадник 
Института за примењену уметност Бугарске Академије Наука (БАН), 
1973. је завршила доцентску а 1990. докторску дисертацију. Године 
1977. постала је старији научни саветник Института за историју 
уметности у оквиру исте Академије, и на том положају остала је до 
почетка 2007.године када је прешла у Институт за фолклор БАН, у 
коме ради и данас. Упоредо са наведеним, професор Елка Бакалов је 
универзитетску каријеру започела 1970. на Бугарској Националној 
Уметничкој Академији, а од 1991 наставила на Новом Бугарском 
Универзитету на којем се од 2000. до данас налази у звању редовног 
професора. Године 2004, изабрана је за дописног члана БАН, а од 
2006. за почасног члана Грчког Археолошког Друштва у Атини. У 
раздобљу од 1971. до 2005. професор Елка Бакалов је као стипендиста, 
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сарадник на научним пројектима или предавач боравила на преко 
десет реномираних светских универзитета, међу којима свакако треба 
издвојити Институт за историју уметности Универзитета у Минхену, 
на којем је била носилац стипендије «Александар фон Хумболт» 
(1977), Institute for Advenced Study и Institute for Hellenic Studies 
Универзитета у Пристону (1999,2005) Ecole pratiqe das hautes etudes на 
Сорбони (2000), Dumbarton Oaks Centre у Вашингтону (2002), Центар 
за византијске студије у Атини на којем је била носилац стипендије 
«Аристотел Оназис» (2004). У оквиру своје експертске делатности 
професор Елка Бакалов је од 1995. године до данас сарадник ICO-
MOS-а и UNESCO-а у обaлсти заштите споменика хришћанске 
уметности, а посебно трeба нагласити да су њен рад и залагање у 
овим институцијама имали готово пресудан стручни значај у заштити 
многих српских цркава и манастира на Косову и Метохији, и њиховом 
официјелном уврштењу у листу споменика културе светског значаја.

Професорка Елка Бакалов је током досадашњег вишедеценијског 
деловања на пољу проучавања византијске односно источнохришћанске 
уметности била аутор и коаутор осам великих монографија, преко 
четрдесет студија и других научних радова у међународно познатим 
научним часописима и зборницима, и више десетина прилога и 
приказа публикација посвећених византијској и источнохришћанској 
уметности. Такође, од 1989. до 2007. била је главни уредник 
реномираног бугарског научног гласила «Проблеми на искуството», 
од 1989. до 2006. члан редакције једног од водећих светских часописа 
за средњовековну уметност «Gesta», који издаје International Center for 
Midievel Art у САД, а од 2006. члан је редакције часописа «Зограф», 
најпризнатијег домаћег научног гласила посвећеног средњовековној 
уметности, који издаје Институт за историју уметности Филозофског 
факултета у Београду.

С обзиром на све наведено може се рећи да је проф. Бакалов 
својим целокупним досадашњим радом на истраживању византијске 
и источнохришћанске уметности, а посебно свесрдним залагањем 
за стално продубљивање веза српске и бугарске науке и културе, 
као и за очување српске културне баштине на Косову и Метохији у 
најважнијим светским институцијама, у међународим оквирима 
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одавно постала један од водећих ауторитета на пољу проучавања ове 
материје, и, истиовремено, својеврсни амбасадор Србије и њеног 
богатог културног и уметничког наслеђа.

Имајући у виду све изнето, Савет је прихватио предлог Комисије 
за универзитетска признања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 612-2/3-1497/1-08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу чл. 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), чл. 17. Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 139/07), а на предлог Комисије за универзитетска 
признања број 612-1495/1, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 2. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др Валентину Паћеу, професору Универзитета «La Sapien-
za» у Риму, Универзитета у Удинама и Тринити Колеџа у Хардфорду.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Професор Валентино Паће докторирао је 1969. године на 
Универзитету у Риму, из области средњовековне уметности, код ментора 
Гезе де Франковича, светски познатог истраживача у овој дисциплини. 
Професионалну и академску каријеру започео је исте године као 
асистент за историју уметности на Уметничкој Академији у Аквили, а 
натавио као стипендиста и сарадник Института за историју уметности 
у Риму. Од 1976. године, до данас, професор Валенетино Паће предаје 
на Тринити Колеџу у Хартфорду (Конектикат, САД) – одсек у Риму, а 
од 1980. године је научни саветник Института за историју уметности 
универзитета «La Sapienza» у Риму. Од 1998. године предаје као 
ванредни професор, а од 2005. као редовни професор за средњевековну 
историју уметности Универзитета у Удинама. На универзитету у 
Риму «Roma Tre», на Одсеку за археологију, конзервацију и историју 
уметности, био је, од 2000. до 2005. године, професор византијске 
уметности.

Као велики познавалац средњовековне уметности, Валентино 
Паће предавао је од 1982. године као гостујући професор на бројним 
угледним универзитетима у Европи и САД. Најпре је гостовао 
и предавао на Институту за историју уметности Универзитета у 
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Хајделберу (Немачка), потом у Семинару за историју уметности 
Универзитета у Бону (Немачка), на Одсеку за историју уметности Џон 
Хопкинс универзитета у Балтимору (САД), на Одсеку за Археологију 
и историју уметности Универзитета у Пристону (САД), у Институту за 
историју уметности Универзитета у Минхену (Немачка), у Семинару 
за историју уметности Универзитета у Базелу (Швајцарска), као и на 
Универзитетима у Напуљу и Ђирони (Италија)

На основу својих системских и свеобухватних истраживања, 
професор Валентино Паће објавио је десетак књига и каталога 
посвећених италијанским споменицима насталим под византијским 
утицајима. У преко две стотине студија, чланака и разноврсних 
прилога, професор Паће се бавио различитим видовима уметничког 
стваралаштва у средњем веку, од фресака, мозаика, икона, минијатура, 
преко скулпутуре, до дела примењене уметности насталих на простору 
од Италије, преко Албаније, српских земаља, Бугарске, Кипра и 
Свете горе, до Киликије и Јерменије. Ови радопви објављени су у 
најпознатијим научним часописима и зборницима широм света.

У циљу заштите споменика српске уметности на Косову и 
Метохији, професор Паће је, као међународно признат експерт, објавио 
неколико студија у Минхену и Падови, у којима је указао на опасности 
девастације којима су ови споменици изложени.

Као еминентни научник, професор Валентино Паће је од 1970. 
године учествовао у организацији бројних изложби у Италији, 
Амстердаму, Атини, а 2008. године изабран је за члана организационог 
комитета изложбе «Благо Византије» у Краљевској Уметничкој 
Академији у Лондону. Такође професор Паће је члан редакције 
часописа Универзитета у Тел Авиву (Израел), «Assaph», часописа 
«Зограф», који издаје Институт за историју уметности Филозофског 
факултета у Београду, часописа «Iconographica» Универзитета у 
Сијени (Италија), и часописа «Quinitana» Универзитета Сантијаго де 
Kампостела (Шпанија).

У својству научника и експерта професор Паће члан научних 
друштва У Италији (Толи, Рим), спољни члан Међународног центар 
за седњовековну уметност у САД и спољни члан Академије наука и 
књижевности у Ослу (Норвешка).
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Професор Валентин Паће је својим целокупним досадашњим 
радом на истраживању византијске и источнохришчанске уметниости, 
а посебно свесрдним залагањем на продубљивању веза српске и 
италијанске науке и културе, као и очување угрожене српске културне 
баштине Косова и Метохије, одавно постао један од водећих научника 
на пољу проучавању ове материје, заслужан за заштиту богарог 
културног и уметничког наслеђа Србије у међународним оквирима.

Имајући у виду све изнето Савет је прихватио предлог Комисије 
за универзитетска признања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 612-2/3-1495/1-08)

 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”, број 131/06, 140/08 и 143/08) 
и предлога Одбора за финансије од 21.11.2008. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 2.12.2008. године, донео је 

О Д Л У К У

I

1. Сагласно личном захтеву, разрешити проф. др Невенку 
жаркић-Јоксимовић дужности вршиоца дужности директора Центра 
за стратешки менаџмент и стратешко планирање.

2. До стварања потребних услова за рад Центра није потребно 
именовати новог директора Центра.

II

Обавезује се Одбор за финансије да сачини детаљнију анализу 
о броју ангажованих лица у Центру за развој каријере и саветовање 
студената, на основу кварталног извештаја о раду Центра и финансијског 
плана, који ће бити достављени Савету Универзитета. На основу тога 
Савет ће се изјаснити о укупним кадровским потребама Центра.

III

Обавезује се Одбор за финансије да сачини детаљније 
образложење послова Информативног центра Универзитет у Београду 
који се обављају у оквиру Стручне службе Универзитета, како би се 
они рационалније систематизовали.

IV

За превазилажење кадровских и финансијских проблема Центра 
за студенте са хендикепом решење тражити у сарадњи са Удружењем 
студената са хендикепом које има искуство, кадрове и разрађен систем 
финансирања. О резултатима сарадње Одбор за финансије накнадно 
ће обавестити Савет.
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V

Потребно је поново закључити Уговор о одржавању и коришћењу 
Спортског центра Универзитета са Установом студентски центар 
„Београд’’, јер Универзитет не располаже ни потребном радном 
снагом, као ни средствима за одржавање и фунционисање Спортског 
центра, који је својевремено додељен Универзитету на коришћење. 

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-176/6/08)

 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”, број 131/06, 140/08 и 143/08) и 
предлога Радне групе за припрему извештаја о удаљавању професора 
Универзитета у Београду од 31.10.2008. године, Савет Универзитета, 
на седници одржаној 2.12.2008. године, донео је 

З А К Љ У Ч А К

1. Износ од 800.000,00 динара у бруто износу за ангажовање 
четворо истраживача који ће под руководством проф. др Момчила 
Митровића прикупити архивску и другу грађу о удаљавању професора 
Универзитета у Београду крајем и након Другог светског рата треба 
обезбедити на следећи начин:

– једну трећину средстава треба предвидети у Финансијском 
плану Универзитета за 2009. годину;

– једну трећину средстава треба да обезбеде факултети у саставу 
Универзитета у Београду;

– једну трећину средстава треба обезбедити у контакту са 
надлежним министарствима, као и од спонзора.

2. О спровођењу овог закључка стараће се Одбор за финансије.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2255/2/08)

 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 2.12.2008. године, донео је 

О Д Л У К У

I
На основу одлуке Већа групације медицинских наука од 

13.10.2008. године верификује се мандат др Илеане Урсу Магду, 
редовног професора Стоматолошког факултета, као новог члана 
Савета Универзитета.

II
Због истека периода за који су бирани, констатује се да је престао 

мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Срђана Поповића, студента Правног факултета 
2. Горана Минића, студента Саобраћајног факултета
3. Mилана Танчића, студента Технолошко-металуршког факултета
4. Вује Грујића, студента Факултета безбедности
5.  Дамира Штајнера, студента Факултета спорта и физичког васпитања

III
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 

23.10.2008. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из 
реда студената:
1. Ранка Марковића, студента Физичког факултета 
2. Mарина Јовановића, студента Факултета организационих наука 
3. Eмилије Ојданић, студента Шумарског факултета
4. Милисава Ранитовића, студента Технолошко-металуршког факултета
5. Милана Јелића, студента Факултета спорта и физичког васпитања

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2672/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени 
гласник Републике Србије’’, број 42/91 и 71/94) и члана 39. став 1. 
тачка 13. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), а на предлог Управног одбора 
Универзитетске библиотеке од 3.10.2008. године, Савет Универзитета, 
на седници одржаној 2.12.2008. године, донео је 

О Д Л У К У

ИМЕНУЈЕ СЕ др Стела Филипи-Матутиновић, информатор 
саветник, за директора Универзитетске библиотеке, за период од 4 
године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-1789/7-08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08) и 
предлога Студентског парламента Универзитета од 23.10.2008. године, 
Савет Универзитета, на седници одржаној 2.12.2008. године, донео је 

О Д Л У К У

СОњА НЕКТАРИЈЕВИЋ, студент Фармацеутског факултета 
Универзитета у Београду изабрана је за студента проректора 
Унивeрзитета у Београду, за школску 2008/2009. годину.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2203/2/08)

 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, 140/08 и 
143/08), а на предлог Одбора за финансије, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 02.12.2008. године, донео је

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни и Надзорни одбор Установе 
студентско одмаралиште „Београд’’:

I

Управни одбор:
1. проф. др Бранко Медојевић, проректор Унивезитета
2. др Сима Аврамовић, професор Правног факултета
3. др Ђорђе Вуксановић, професор Грађевинског факултета 

II

Надзорни одбор:
1. др Ђорђе Каличанин, доцент Економског факултета.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2382/2/08)

 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, 140/08 и 
143/08), а на предлог Одбора за финансије, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 02.12.2008. године, донео је

О Д Л У К У

 УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни и Надзорни одбор Дома културе 
„Студентски град’’:

I

Управни одбор:
1. др Ратка Марић, професор Факултета политичких наука
2. др Александар Јерков, професор Филолошког факултета
3. др Јелена Ђокић, професор Факултета драмских уметности

II

Надзорни одбор:
1. др Андрија Димитријевић, професор Факултета драмских уметности.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2311/2/08)

 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, 140/08 и 
143/08), а на предлог Одбора за финансије, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 02.12.2008. године, донео је

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог да се др Светислав Табороши, професор 
Правног факултета, именује за представника Универзитета у Београду 
у Надзорном одбору Студентског центра „Београд’’.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2240/2/08)

 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, 140/08 и 
143/08), Савет Универзитета, на седници одржаној 02.12.2008. године, 
донео је

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника 
Универзитета у Београду у Управни одбор Студентског културног 
центра Београд:

1. мр Зоран Стаменић, асистент Машинског факултета
2. др Дарко Надић, професор Факултета политичких наука
3. мр Мирјана Закић, доцент Факултета музичке уметности.

(Београд, 02. 12. 2008. године; Број: 612-2446/2/05)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др живан Лазовић, с.р.



Година XLVI, број 147, 30. децембар 2008. 21

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број: 131/06), а на 
предлог Сената број 150-1/XXV-12.4, Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 2. децембра 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ „ПРЕВЕНТИВНА 
КОНЗЕРВАЦИЈА” ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике 
Србије, који плаћају школарину за дипломске академске студије из 
мултидисциплинарне/ интердисциплинарне области – Превентивна 
конзервација, износи 80.000,00 (словима: осамдесет хиљада) динара.

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

3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
– за ангажовање наставника према уговору за извођење наставе 
– трошкове за послове организације и реализације студија 
– унапређење материјалне основе рада 
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 

или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 612-2/3-8/08)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 Проф. др живан Лазовић, 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 Машинског факултета, број: 468/3 од 4. септембра 
2008. године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
011 612-28/187-08 од 24. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 3. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др ДРАГАН ЛАЗИЋ у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Аутоматско управљање . 

О Б Р А З Л О ж Е њ Е

Машински факултет је дана 08. априла 2008. године објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Аутоматско управљање због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13. јуна 2008. године 
преко Библиотеке и интернет сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, на 
седници одржаној дана 4. септембра 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Лазић, изабере у звање 
редовног професора.

Машински факултет је дана 19. септембра 2008. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.



Година XLVI, број 147, 30. децембар 2008. 23

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19. септембра 
2008. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Драган 
Лазић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3. децембра 
2008. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-4.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог 
Изборног већа Машинског факултета, број: 334/3 од 10. јула 2008. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 011 
612-28/186-08 од 24. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 3. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др ПЕТАР ПЕТРОВИЋ у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Производно машинство.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е

Машински факултет је дана 04. марта 2008. године, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Производно машинство, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16. маја 2008. године 
преко Библиотеке и Интернет сајта Факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 10. јула 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Петар Петровић изабере у 
звање редовног професора.

Машински факултет је дана 19. септембра 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. септембра 
2008. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Петар 
Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3. децембра 
2008. године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању и чланом 120. Статута Универзитета у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-4.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог 
Изборног већа Техничког факултета у Бору, број: VI/5-820 од 28. маја 
2008. године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
011 612-28/199-08 од 24. октобра 2008. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 3. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др СЛОБОДАН РАДОСАВЉЕВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за 
ужу научну област Рударство и геологија.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 12. фебруара 2008. године у 
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Рударство и геологија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10. априла 2008. године 
преко огласне табле Факултета, Библиотеке и интернет странице 
Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у Бору, 
на седници одржаној дана 28. маја 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Радосављевић 
изабере у звање редовног професора.

Технички факултет у Бору је дана 19. септембра 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. септембра 
2008. године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана 
24. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. др Слободан 
Радосављевић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3. децембра 2008. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-4.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05 и 100/07-аутентично тумачење), чл. 41. ст. 1. 
тач. 23 и чл. 42. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08 и 143/08), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08), а на предлог Изборног већа 
Факултета политичких наука, број: 2035/1 од 11. јула 2008. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 612-
26/136-08 од 14. октобра 2008.године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 3. децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др СНЕжАНА ЂОРЂЕВИЋ у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, 
за ужу научну област Јавна управа и управљање.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 29. априла 2008. године у 
листу „Послови”, интернет страницама Универзитета и Факултета 
објавио конкурс за у звање редовног или ванредног професора, за 
ужу научну област Јавна управа и управљање, због истека изборног 
периода. 

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29. маја 2008. године 
преко огласне табле и библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких наука, 
на седници одржаној дана 11. јула 2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ђорђевић изабере у 
звање редовног професора.

Факултет политичких наука је дана 19. септембра 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 7. октобра 2008. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 16. октобра 2008. године дало је мишљење да се проф. 
др Снежана Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3. децембра 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, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 135/07), а на предлог Грађевинског факултета, број 558/3 од 3. 
новембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 3. децембра 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ДРАГАН САВИЋ, University of Exeter, UK у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е :

Грађевински факултет је доставио образложени предлог да се др 
Драган Савић, редовни професор, University of Exeter, UK, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Драган Савић 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, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-6.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05), члана 129. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), и члана 4. 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
135/07), а на предлог Фармацеутског факултета, број 2626/2 од 25. 
новембра 2008. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 3. децембра 2008. године, донео је 

О Д Л У К У 

БИРА СЕ проф. др ГУЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА, Mедицински 
универзитет у Софији, Бугарска, у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е :

Фармацеутски факултет је доставио образложени предлог да 
се др Гуенка Иванова Петрова, редовни професор Фармацеутског 
факултета Медиџинског универзитата у Софији, Бугарска, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Сенат Универзитета у Београду је размотрио предлог и 
констатовао да проф. др Гуенка Иванова Петрова 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, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-6.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 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 Православно-
богословског факултета, Сенат Универзитета на седници одржаној 3. 
децембра 2008. године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Зорану Крстићу, наставнику Универзи-
тета у Београду – Православно-богословског факултета, на Правном 
факултету Универзитета у Крагујевцу.

Др Зоран Крстић ће изводити наставу из Црквеног права (један 
семестар) у школској 2008/2009. години.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Православно-богословски факултет је дана 28. октобра 2008. 
године поднео Универзитету у Београду предлог да се наставнику 
– др Зорану Крстићу одобри рад на Правном факултету Универзитета 
у Крагујевцу.

Наставно-научно веће Православно богословског факултета је 
одобрило наведено ангажовање на седници одржаној 8. октобра 2008. 
године, на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 
604/4 од 4. новембра 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 3. децембра 2008. године, размотрио предлог 
Православно-богословског факултета и једногласно одлучио да др 
Зорану Крстићу одобри рад на Правном факултету Универзитета у 
Крагујевцу.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.  

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-7.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

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 3. децембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ РАД др Браниславу Ракићевићу, наставнику 
Универзитета у Београду – Машинског факултета, на Машинском 
факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Др Бранислав Ракићевић ће учествовати у Комисији за оцену 
подобности кандидата и теме докторске дисертације мр Данијеле 
Милорадовић.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 28. октобра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику – др Браниславу 
Ракићевићу одобри рад на Машинском факултету Универзитета у 
Крагујевцу.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 16. октобра 2008.године, 
на основу чега је декан Факултета потписао сагласностброј 1110/1 од 
23. октобра 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 3. децембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и једногласно одлучио да др Браниславу 
Ракићевићу одобри рад на Машинском факултету Универзитета у 
Крагујевцу .

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.  

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-7.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 3. децембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

Др Aлександру Седмаку, наставнику Универзитета у Београду  
– Машинског факултета, не одобрава се рад на Факултету техничких 
наука Универзитета у Косовској Митровици.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 28. октобра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Александру Седмаку одобри рад на Факултету 
техничких наука Универзитета у Косовској Митровици, на извођењу 
наставе на докторским студијама, а на предмету Специјални поступци 
заваривања.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 16. октобра 2008. године, 
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1108/1 од 
23. октобра 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 3. децембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и једногласно одлучио да не одобри др 
Александру Седмаку рад на Факултету техничких наука Универзитета 
у Косовској Митровици.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-7.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

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 3. децембра 
2008. године, донео је

О Д Л У К У

Др Светиславу Чантраку, наставнику Универзитета у Београду 
– Машинског факултета, не одобрава се рад на Факултету техничких 
наука Универзитета у Косовској Митровици.

О Б Р А З Л О ж Е њ Е:

Машински факултет је дана 28. октобра 2008. године поднео 
Универзитету у Београду предлог да се наставнику Машинског 
факултета – др Светиславу Чантраку одобри рад на Факултету 
техничких наука Универзитета у Косовској Митровици, на извођењу 
наставе на докторским студијама, а на предмету Динамика вискозних 
нестишљивих флуида.

Наставно-научно веће Машинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 16. октобра 2008. године, 
на основу чега је декан Факултета потписао сагласност број 1109/1 од 
23. октобра 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 3. децембра 2008. године, размотрио предлог 
Машинског факултета и једногласно одлучио да не одобри др 
Светиславу Чантраку рад на Факултету техничких наука Универзитета 
у Косовској Митровици.

На основу изнесеног донета је одлука као у диспозитиву.  

(Београд, 04. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXVIII-7.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 57. став 2. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 131/06), члана 8. став 1. 
тачка 5. и члана 9. Правилника о раду Одбора за професионалну етику 
(„Гласник Универзитета у Београду’’ број 137/07), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 17. децембра 2008. године, доноси

О Д Л У К У 
о разрешењу и именовању чланова Одбора за професионалну етику 

Универзитета у Београду

I

Разрешавају се дужности члана из реда представника студената 
у Одбору за професионалну етику Универзитета у Београду:

1. Немања Стаменчић, Факултет организационих наука,
2. Симон Симоновић, Факултет политичких наука.

II

У Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду, 
именују се за чланове из реда студентских представника:

1. Владе Антонијевић, Правни факултет,
2. Ана Саврановић, Учитељски факултет.

(Београд, 23. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXIX-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 55. став 2. тачка 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. децембра 2008. 
године, доноси

О Д Л У К У
о разрешењу и именовању чланова 

Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета

I

Разрешавају се дужности члана из реда студентских представника 
у Сенату у Одбору за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета 
у Београду:

1. Соња Нектаријевић, Фармацеутски факултет,
2. Милош Ђорђевић, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију.

II

У Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у 
Београду, именују се за чланове из реда студентских представника у 
Сенату:

1. Игор Мишковић, Архитектонски факултет
2. Огњен Пантелић, Правни факултет

(Београд, 23. 12. 2008. године; Број: 150-1/XXIX-5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа 
Православног богословског факултета, доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Богољуб Шијаковић, ред. проф. Православног 
богословског факултета, чланства у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука.

2. Именујe се др Ксенија Кончаревић, ред. проф. Православног 
богословског факултета, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 31. маја 2010. године.

(Београд, 17. 07. 2008. године; Број: 1531/2-08)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година XLVI, број 147, 30. децембар 2008. 43

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа 
Технолошко-металуршког факултета број 1514 од 21.10.2008. године, 
доносим

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕњУ И ИМЕНОВАњУ ЧЛАНА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се:
– др Петар Шкундрић, ред. проф. Технолошко-металуршког 

факултета, чланства у Већу научних области техничких наука.
2. Именује се:
– др Петар Јованчић, ред. проф. Технолошко-металуршког 

факултета, за члана Већа научних области техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука 

траје до 31. маја 2010. године.

(Београд, 31. 10. 2008. године; Број: 2206/V-1)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07), а по обавештењу Наставно-научног већа 
Матеметичког факултета бр. 755/1 од 3.12.2008. године, доносим

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕњУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се
– др Мила Мршевић, ред. проф. Математичког факултета, 

чланства у Већу научних области правно-економских наука, на лични 
захтев.

(Београд, 11. 12. 2008. године; Број: 1202/III-9)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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