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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст
и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
26.09.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2011.
години.
(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/4-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15, а у вези са чланом 16. став
3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ 162/11 i 167/12), на предлог Сената Универзитета од
27. јуна 2012. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 26.09.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
I
Оснива се Веслачки клуб „Капетан Миша“ чији су суоснивачи
Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања и
Факултет организационих наука.
II
Одређује се Оснивачки одбор у саставу: Ректор Универзитета у
Београду, декан Факултета организационих наука и декан Факултета
спорта и физичког васпитања са задатком да у складу са Законом
о спорту и другим актима припреме сва потребна акта и одлуке
о оснивању, организацији и упису у одговарајуће регистре код
надлежних органа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања упутио је дана 22. 06.
2012. године Универзитету у Београду иницијативу за оснивање
спортске организације - веслачког клуба, под називом Веслачки клуб
„Капетан Миша“.
Ова иницијатива потекла је из разлога што је Универзитет у
Београду обезбедио простор и са ЈП „Ада Циганлија“ закључио је
Уговор о пословно техничкој сарадњи бр,612-8175/1-11 од 28.10.2011.
године, о коришћењу простора на локацији у склопу градског купатила
на десној обали реке Саве, ул. Ада Циганлија бб, укупне површине
234,09м2, који простор се састоји од платоа испред просторије
површине 76,19м2 и просторија површине 156,36м2 на горњем нивоу
изнад наведених просторија.
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Заједничким средствима ЈП „Ада Циганлија“ и средствима
донација које је обезбедио Универзитет у Београду, извршена је
санација и реконструкција предметног простора.
Савет Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета
у Београду, донео је Одлуку 02.бр-1443-3 од 06.04.2012. године да
у својству суоснивача са Универзитетом у Београду и Факултетом
организационих наука, који је такође дана 30.05.2012. године донео
исту одлуку, оснују веслачки клуб.
С обзиром на то да су према Закону о спорту ( „Сл.гласник
Републике Србије“, број 24/11) за оснивање спортског удружења
потребна најмање три оснивача, уз услове и начин прописан одредбама
истог Закона, Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27. јуна
2012. године размотрио је иницијативу, оценио оправданост наведених
разлога, закључио да су се стекли услови за оснивање веслачког клуба
и утврдио је предлог одлуке.
Савет Универзитета, на седници одржаној 26.09.2012. године, на
основу предлога одлуке коју је утврдио Сенат Универзитета, одлучио
је као у изреци.
(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/5-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета”, број 162/11 и 167/12) и предлога Сената
Универзитета од 16.07.2012. године, Савет Универзитета, на седници
одржаној 26.09.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА КОНТИНУИРАНУ
ЕДУКАЦИЈУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Универзитетског центра за континуирану
едукацију („Гласник Универзитета у Београду“, број 164/11), у члану
4. алинеја 10. се брише, а после алинеје 9. додају се нове алинеје 10.
и 11. које гласе:
„- Послови Одељења за конверзију образовања;
- Остали послови у овој области.“
Члан 2.
После члана 4. додају се нови чланови 4а и 4б, који гласе:
„Члан 4а
У оквиру Центра оснива се Одељење за конверзију образовања
(у даљем тексту: Одељење) као организациона јединица Центра
са циљем да допринесе порасту квалитета знања и начина његовог
стицања, омогући одговарајућу обуку у различитим дисциплинама и
вештинама и припреми студенте да, кроз праксу и у решавању студија
случаја, прилагоде стечено знање и вештине примени у конкретним
организацијама.
Основни дугорочни циљеви Одељења су:
1. Промовисање културе иновације професионалних знања и
вештина;
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2. Умрежавање релевантних друштвених и привредних субјеката,
институција и асоцијација са високообразовним институцијама у циљу
креирања и реализовања студијских програма који могу допринети
бољем запошљавању;
3. Јачање сарадње са факултетима у реализацији потреба
привреде за одговарајућим образовним профилима;
4. Подизање компетенција завршених студената.
Члан 4б
Основне активности Одељења су:
- Развој система доквалификације на Универзитету у Београду;
- Сарадња са Националном службом за запошљавање и
Привредном комором Србије, као и регионалним и градским
привредним коморама;
- Сарадња са пословним организацијама, јавном управом,
локалном самоуправом, организацијама јавног сектора, непрофитним
и невладиним организацијама;
- Сарадња са асоцијацијама послодаваца, привредника и
менаџера;
- Креирање програма конверзије образовања са релевантним
партнерима;
- Пружање информација о програмима обуке и курсевима
доквалификације и развоја професионалних компетенција;
- Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за
програме доквалификације и иновирање знања и вештина;
- Популаризација идеје о допуни знања и вештина неопходних за
запошљавање и рад;
- Истраживање потреба за додатним знањима и вештинама на
тржишту рада и образовања;
- Подршка реализацији акредитованих мастер и других
академских студија развијених у оквиру међународних пројекта;
- Укључивање у међународне системе доквалификације и развој
професионалних компетенција;
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- Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим
институцијама у земљи и иностранству које се баве конверзијом
образовања и професионалним компетенцијама;
- Остали послови у области развоја професионалних компетенција
и конверзије образовања.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/6-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
26.09.2012. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Александра Вранеш, редовни професор
Филолошког факултета, чланства у Управном одбору Универзитетске
библиотеке, због истека мандата.
II
ИМЕНУЈУ СЕ др Иван Обрадовић, редовни професор Рударскогеолошког факултета за члана Управног одбора Универзитетске
библиотеке из реда професора Универзитета.
(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/9-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
26.09.2012. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у
Београду у Управном одбору АКУД-а „Бранко Крсмановић“, због
истека мандата:
1. проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијскоматеријално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.
II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Управни одбор АКУД-а „Бранко Крсмановић“:
1. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијскоматеријално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.
(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/10-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07 и 150/09),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30.10.2012.
године, донео је
ОДЛУКУ
I
Због истека периода за који су бирани, констатује се да је престао
мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Душке Михајловић, студента Учитељског факултета
2. Милоша Миловановића, студента Економског факултета
3. Данила Јеремића, студента Медицинског факултета
4. Милоша Вазуре, студента Правног факултета
5. Владимира Смуђе, студента Технолошко-металуршког
факултета.
II
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
1.10.2012. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из
реда студената:
1. Боријана Соковића, студента Технолошко-металуршког
факултета
2. Марине Квржић, студента Филолошког факултета
3. Марка Павловића, студента Географског факултета
4. Ранка Стојановића, студента Машинског факултета
5. Саше Ђурђевића, студента Шумарског факултета.
(Београд, 30.10.2012. године; Број: 020-21028/3-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст и 167/12) и предлога Студентског парламента Универзитета
од 1.10.2012. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
ИВАН ШАШИЋ, студент Економског факултета Универзитета у
Београду изабран је за студента проректора Унивeрзитета у Београду,
за школску 2012/2013. годину.
(Београд, 30.10.2012. године; Број: 020-21028/4-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 и 167/12),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 30.10.2012.
године, донео је следећу
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање следећих представника
Универзитета у Београду у Управни одбор Установе Студентски
центар „Београд“:
1. Проф. др Бранко Медојевић, Економски факултет у Београду
2. др Лазар Сарановац, доцент, Електротехнички факултет.
(Београд, 30.10.2012. године; Број: 020-21028/5-12)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 160/11- пречишћени текст) а на предлог
факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 17. oктобра 2012. године донео је
ОДЛУКУ
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 2012/2013. ГОДИНУ
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који
се уписују у прву годину студијских програма на Универзитету у
Београду односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2012/2013. годину, број 020-329/XXVII-5 од 1. фебруара
2012. године.
На основу захтева факултета утврђује се да се у 2012/2013.
години може уписати:
- на Факултету политичких наука на двогодишњи мастер
академски студијски програм Интердисциплинарне студије
Југоисточне Европе укупно 25 студената.
- на Рударско-геолошком факултету
а) на студијски програм мастер академских студија Рударско
инжењерство 27 студената на терет буџета и 5 самофинансирајућих
б) на студијски програм мастер академских студија Инжењерство
нафте и гаса 11 студената на терет буџета и 21 самофинансирајући
в) на студијски програм мастер академских студија Геологија 12
студената на терет буџета и 33 самофинансирајућих
г) на студијски програм мастер академских студија Геотехника
12 студената на терет буџета и 3 самофинансирајућих
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д) на студијски програм мастер академских студија
Хидрогеологија 14 студената на терет буџета и 8 самофинансирајућих
ђ) на студијски програм мастер академских студија Геофизика 3
студента на терет буџета и 5 самофинансирајућих.
ДАЈЕ СЕ допуна мишљења Влади Републике Србије о
броју студената за упис у прву годину студијских програма који се
финансирају из буџета, а за студијски програм Факултета политичких
наука Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе (2 студената
на терет буџета).
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/I-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично тумачење)
и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11),
а на захтев факултета у саставу Универзитета, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 17. октобра 2012. године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
1. Обједињеном конкурсу за упис студената у прву годину студија
првог, другог и трећег степена степена за школску 2012/2013.годину, на
студијске програме чији су носиоци факултети у саставу Универзитета
у Београду додаје се студијски програм мастер академских студија
Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе које изводи
Факултет политичких наука за стицање заједничке дипломе у сарадњи
са Универзитетом у Грацу, Универзитетом у Скопљу и Универзитетом
у Загребу.
2. Утврђује се измена календара, тако да се за мастер и докторске
студије може обавити додатни уписни рок, који мора бити завршен до
30. октобра 2012. године. Овај рок није обавезујући, те га организују
факултети у складу са својом проценом и потребама.
(Београд, 17.10. 2012. године; Број: 020-21027/I-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. ст. 11. и 12. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11-пречишћен текст
и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
октобра 2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ПРОГРАМСКИХ САВЕТА И
ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА У ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТУ
1. ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин образовања програмских савета
за студијске програме које организује Универзитет у Београду ( у
даљем тексту: Универзитет), надлежност, састав и број чланова
програмских савета и начин избора представника програмских савета
у Веће за студије при Универзитету (у даљем тексту: Веће).
2. ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМСКИХ САВЕТА
Члан 2.
Сенат Универзитета у Београду (у даљем тексту: Сенат) образује
програмски савет за сваки студијски програм студија при Универзитету.
Чланови програмског савета именују се из реда наставника оних
факултета који непосредно учествују у реализацији програма као и
оних факултета који су заинтересовани за одговарајући програм.
Уколико у реализацији студијског програма, на начин
прописан општим актом Универзитета, учествује институт у саставу
Универзитета, један члан програмског савета именује се из реда
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истраживача у одговарајућем научном звању који је у радном односу
на неодређено време у том институту.
Члан 3.
Програмски савет има најмање пет чланова.
Број чланова и састав програмског савета утврђује Сенат на
предлог Већа.
Мандат чланова програмског савета траје три године.
Члан 4.
Програмски савет има председника и заменика председника.
Председника и заменика председника бира програмски савет из
реда својих чланова, јавним гласањем, већином гласова укупног броја
чланова.
Члан 5.
Програмски савет обавља послове из свог делокруга на
седницама.
Програмски савет одлучује већином гласова укупног броја
чланова.
Председник програмског савета доставља Већу потписан
записник са седнице.
3. НАДЛЕЖНОСТ ПРОГРАМСКИХ САВЕТА
Члан 6.
Програмски савет:
- припрема предлоге за Веће о свим питањима од значаја за
организовање и реализацију студијског програма;
- одлучује о организационим и техничким питањима извођења
наставе и испита на одговарајућем студијском програму;
- анализира ток и реализацију студијских програма и предлаже
мере за њихово побољшање;
- обавља и друге послове које му повери Веће.
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Члан 7.
Програмски савет подноси извештај о раду и реализацији
студијског програма Већу најмање једном годишње.
4. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
Члан 8.
Програмски савет бира једног представника и његовог заменика
у Веће. У случају да представник није присутан на седници Већа,
заменик представника стиче право гласа.
За представника у Већу бира се члан програмског савета у звању
редовног професора, ванредног професора или истраживача у звању
вишег научног сарадника или научног саветника.
5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
образовању програмских савета и начину избора представника у Веће
за мултидисциплинарне студије („Гласник Универзитета у Београду“,
број 134/07).
(Београд, 08.10.2012. године; Број: 020-21027/I-7)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
На основу члана 51. став 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст
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и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
октобра 2012. године, доноси
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА ВЕЋА ГРУПАЦИЈА
И ВЕЋА ИНСТИТУТА У ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин избора представника већа
групација и Већа института у Веће за студије при Универзитету ( у
даљем тексту: Веће).
2. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ВЕЋА ГРУПАЦИЈА
Члан 2.
Већа групација бирају девет представника у Веће, и то:
1. Веће групације друштвено-хуманистичких наука: два
представника;
2. Веће групације медицинских наука: два представника;
3. Веће групације природно-математичких наука: два
представника;
4. Веће групације техничко-технолошких наука: три
представника.
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Члан 3.
Веће групације бира своје представнике из реда наставника, на
предлог наставно-научних већа факултета, јавним гласањем, већином
гласова укупног броја чланова.
При избору веће групације посебно води рачуна да представници
делују у научним областима од интереса, или у блиској вези са оним
које се изучавају на студијским програмима студија при Универзитету.
3. ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА ВЕЋА ИНСТИТУТА
Члан 4.
Веће института бира једног представника у Веће из реда
истраживача са научним звањем, на предлог научних већа института,
јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.
При избору Веће института посебно води рачуна да представник
делују у научној области од интереса, или у блиској вези са оним које
се изучавају на студијским програмима студија при Универзитету.
4. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана о дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
начину избора представника већа групација и Већа института у Веће
за мултидисциплинарне студије („Гласник Универзитета у Београду,
број 134/07).
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(Београд, 08.10.2012. године; Број: 020-21027/I-8)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета, број: 4330/2 од 25.04.2012. године и
мишљења Већа научних области природних наука, број: 06-19432/1012 од 05.07.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Луковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Хумана генетика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 02.11.2011. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Хумана генетика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.02.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 25.04.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Луковић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 03.05.2012. 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 24.05.2012.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 31.05.2012. године донело закључак, којим се одлаже давање
мишљења о избору др Љиљане Луковић у звање редовног професора
и дало Факултету рок од двадесет дана за исправку реферата, у којој
ће се референце класификовати по научним категоријама.
Факултет је дана 19.06.2012. године доставио допуну.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 05.07.2012. године дало је мишљење да се др Љиљана Луковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитетету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/2-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа
Пољопривредног факултета, број: 400/7-3/2 од 26.04.2012. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 0619431/5-12 од 04.07.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливера Петровић-Обрадовић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за
ужу научну Ентомологија и пољопривредна зоологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 18.01.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Ентомологија и пољопривредна зоологија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.03.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 26.04.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Петровић-Обрадовић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 10.05.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.05.2012.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 06.06.2012. године донело закључак, којим се одлаже давање
мишљења о избору др Оливере Петровић-Обрадовић у звање редовног
професора и дало Факултету рок од двадесет дана да достави допуну
реферата са уџбеничком литературом.
Факултет је дана 15.06.2012. године доставио допуну.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 04.07.2012. године дало је мишљење да се др Оливера ПетровићОбрадовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитетету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/3-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа
Машинског факултета, број: 341/5 од 24.05.2012. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 06-19484/41-12 од
02.07.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Трифковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну
Техничка физика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 14.03.2012. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну Техничка физика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.04.2012. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 24.05.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Трифковић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 01.06.2012. 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 25.06.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 02.07.2012. године дало је мишљење да се др Зоран Трифковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Машинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитетету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/4-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа
Машинског факултета, број: 367/5 од 07.06.2012. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 06-19484/40-12 од
02.07.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Јововић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну
Процесна техника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 14.03.2012. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну Процесна техника, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.05.2012. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 07.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Јововић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 14.06.2012. 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 25.06.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 02.07.2012. године дало је мишљење да се др Александар Јововић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Машинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/5-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног
већа Саобраћајног факултета, број: 288/4 од 30.05.2012. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 06-19484/4212 од 02.07.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милица Калић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Саобраћајни факултет, за ужу научну
Планирање, организација и експлоатација у ваздушном саобраћају и
транспорту.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет је дана 25.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Планирање, организација
и експлоатација у ваздушном саобраћају и транспорту, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.05.2012. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
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на седници одржаној дана 30.05.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милица Калић изабере у
звање редовног професора.
Саобраћајни факултет је дана 07.06.2012. 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 25.06.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 02.07.2012. године дало је мишљење да се др Милица Калић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/6-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 1072/4 од 03.07.2012. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 06-20264/4412 од 17.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радован Радосављевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну
Енергетски претварачи и погони.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 23.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Енергетски претварачи и погони, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.06.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета,
на седници одржаној дана 03.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Радован Радосављевић изабере
у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 11.07.2012. 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 10.09.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана
17.09.2012. године дало је мишљење да се др Радован Радосављевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Електротехничког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/7-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошкометалуршког факултета, број: 36/29 од 05.07.2012. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 06-20264/4212 од 17.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Рада Петровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну Инжењерство неорганских хемијских производа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.04.2012. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Инжењерство неорганских
хемијских производа, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.06.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 05.07.2012. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Рада Петровић
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 11.09.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 17.09.2012. године дало је мишљење да се др Рада Петровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Технолошко-металуршког
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64.
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/8-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошкометалуршког факултета, број: 36/30 од 05.07.2012. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 06-20264/4312 од 17.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Славиша Путић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну Инжењерство материјала.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.04.2012. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Инжењерство материјала,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.05.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 05.07.2012. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Славиша Путић
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 11.09.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 17.09.2012. године дало је мишљење да се др Славиша Путић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Технолошко-металуршког
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64.
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/9-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошкометалуршког факултета, број: 36/28 од 05.07.2012. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 06-20264/4112 од 17.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Загорка Аћимовић-Павловић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки
факултет, за ужу научну Металургија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.04.2012. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну Металургија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.05.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 05.07.2012. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Загорка АћимовићПавловић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 11.09.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 17.09.2012. године дало је мишљење да се др Загорка АћимовићПавловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Технолошко-металуршког
факултета и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64.
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у
изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/10-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 774/1-IV/2 од 28.06.2012. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-19990/2612 од 18.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Живан Лазовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну Општа
филозофија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 16.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Општа филозофија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.06.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 28.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Живан Лазовић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 12.07.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 18.09.2012. године дало је мишљење да се др
Живан Лазовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/11-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.

41

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 774/1-IV/3 од 28.06.2012. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-19990/2712 од 18.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Саша Недељковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
Етнологија-Антропологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 16.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Етнологија-Антропологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.06.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 28.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Недељковић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 12.07.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 18.09.2012. године дало је мишљење да се др
Саша Недељковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/12-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 774/1-IV/1 од 28.06.2012. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-19990/2812 од 18.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирослав Јовановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
Општа савремена историја.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 16.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Општа савремена историја, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 28.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Јовановић изабере
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 12.07.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 18.09.2012. године дало је мишљење да се др
Мирослав Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/13-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Филолошког
факултета, број: 1552/1 од 27.06.2012. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-19990/2912 од 18.09.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душка Кликовац у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну Српски
језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 28.12.2011. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Српски језик, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.03.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 27.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душка Кликовац изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 09.07.2012. 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 11.09.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 18.09.2012. године дало је мишљење да се др
Душка Кликовац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Филолошког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/14-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Архитектонског
факултета, број: 01-1470/2-2.1. од 01.10.2012. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 0619993/12-12 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Лидија Ђокић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Архитектонски факултет, за ужу научну
Технологија грађења, инсталације и менаџмент.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 04.07.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну Технологија грађења, инсталације и менаџмент, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.07.2012. године
преко листа „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског факултета,
на седници одржаној дана 01.10.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Лидија Ђокић изабере у звање
редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 03.10.2012. 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 03.10.2012.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др
Лидија Ђокић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Архитектонског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/15-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског
факултета, број: 163/6-12 од 05.07.2012. године и мишљења Већа
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 0619993/13-12 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бошко Стевановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну
Дрвене и зидане конструкције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 30.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну Дрвене и зидане конструкције, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.06.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
на седници одржаној дана 05.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бошко Стевановић изабере у
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 16.07.2012. 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 03.10.2012.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др
Бошко Стевановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Грађевинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/16-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског
факултета, број: 194/5-2 од 27.09.2012. године и мишљења Већа
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 0619993/14-12 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Златко Марковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну
Металне конструкције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 18.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Металне конструкције, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.08.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Златко Марковић изабере у
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 02.10.2012. 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 03.10.2012.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др
Златко Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Грађевинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/17-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа
Пољопривредног факултета, број: 400/9-3/1 од 28.06.2012. године и
мишљења Већа научних области Грађевинско-урбанистичких наука,
број: 06-19993/15-12 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Велимир Алексић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
Геодезија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 18.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Геодезија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.05.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 28.06.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Велимир Алексић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 29.06.2012. 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 03.10.2012.
године.
Веће научних области Грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др
Велимир Алексић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/18-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета
политичких наука, број: 11-1836/1 од 12.07.2012. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 06-20368/1812 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дарко Надић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну
Политиколошко-социолошке студије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 16.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну Политиколошко-социолошке
студије, истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.06.2012. године
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 12.07.2012. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Дарко Надић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 21.09.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02.10.2012.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др Дарко
Надић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Факултета политичких наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/19-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст),
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета
политичких наука, број: 11-1835/1 од 12.07.2012. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 06-20368/1912 од 09.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 17.10.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невенка Жегарац у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну
Теорија и методологија социјалног рада.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 14.03.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Теорија и методологија
социјалног рада, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.04.2012. године
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 12.07.2012. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Невенка Жегарац изабере у
звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 11.09.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02.10.2012.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 09.10.2012. године дало је мишљење да се др Невенка
Жегарац може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
17.10.2012. године разматрао је захтев Факултета политичких наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.10.2012. године; Број: 020-21027/20-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.

59

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број:
1085/1-IV/А-2 од 27.09.2012. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-20682/19-12 од
23.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14.11.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гордана Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну Општа
психологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 27.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Општа психологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.09.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Јовановић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 10.10.2012. 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 16.10.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2012. године дало је мишљење да се др
Гордана Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/2-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број:
1085/1-IV/А-1 од 27.09.2012. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-20682/18-12 од
23.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14.11.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Срна у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну Општа
психологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 27.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Општа психологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.08.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Срна изабере у звање
редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 10.10.2012. 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 16.10.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2012. године дало је мишљење да се др
Јелена Срна може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/3-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и
165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број:
1085/1-IV/А-3 од 27.09.2012. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-20682/17-12 од
23.10.2012. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 14.11.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Бошковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
Етнологија-Антропологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 27.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Етнологија-Антропологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.09.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Бошковић изабере
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 10.10.2012. 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 16.10.2012.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 23.10.2012. године дало је мишљење да се др
Александар Бошковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Филозофског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/4-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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65

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
773/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/2 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Димитрије Брашанац у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Патологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Патологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Димитрије Брашанац изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Димитрије Брашанац
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/5-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
814/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/3 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светислав Татић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Патологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Патологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Светислав Татић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Светислав Татић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/6-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
816/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/4 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Друловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Друловић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Јелена Друловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/7-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број
865/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/5 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Јовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Јовић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Небојша Јовић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/8-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
817/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/6 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Лаврнић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Лаврнић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Драгана Лаврнић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/9-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
873/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/7 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Жунић-Божиновски у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу
научну Патолошка физиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Патолошка физиологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Жунић-Божиновски
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Снежана ЖунићБожиновски може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/10-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.

77

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
825/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/8 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Кесић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Гинекологија и акушерство, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Кесић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Весна Кесић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/11-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
1439/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/9 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Емилија Крајновић-Јакшић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу
научну Нуклеарна медицина.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 25.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Нуклеарна медицина, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.06.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Емилија Крајновић-Јакшић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Емилија КрајновићЈакшић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/12-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
743/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/10 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Жељко Марковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Радиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.02.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Радиологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Марковић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Жељко Марковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/13-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
1718/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/11 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Миловановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу
научну Медицина рада.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 25.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Медицина рада, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.06.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Миловановић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Александар
Миловановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/14-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број:
1544/2 од 04.07.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/12 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ана Шијачки у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 25.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.06.2012. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 04.07.2012. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Ана Шијачки изабере у звање
редовног професора.
Медицински факултет је дана 13.07.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Ана Шијачки може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Медицинског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/15-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, број:
1002/3 од 14.09.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/13 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Ђукић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну
Токсиколошка хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 23.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Токсиколошка хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.07.2012. године
преко архиве и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета,
на седници одржаној дана 14.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Ђукић изабере у
звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 18.09.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Мирјана Ђукић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/16-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, број:
1649/1 од 14.09.2012. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 06-21034/14 од 06.11.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Антонијевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну
Токсиколошка хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 16.05.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Токсиколошка хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.07.2012. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета,
на седници одржаној дана 14.09.2012. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Антонијевић изабере
у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 18.09.2012. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.09.2012.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 06.11.2012. године дало је мишљење да се др Биљана Антонијевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/17-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Електротехничког факултета,
број: 925/4 од 04.09.2012. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 06-20782/23-12 од 22.10.2012. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сања Вранеш у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну
Рачунарска техника и информатика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 25.04.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Рачунарска техника и информатика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.07.2012. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета,
на седници одржаној дана 04.09.2012. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Сања Вранеш изабере у звање
редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 28.09.2012. 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 15.10.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 22.10.2012. године дало је мишљење да се др Сања Вранеш може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Електротехничког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/18-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета,
број: S3-32/7 од 20.09.2012. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 06-20782/22-12 од 22.10.2012. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливера Крунић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Хидрогеоекологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 06.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Хидрогеоекологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.07.2012. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 20.09.2012. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Крунић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 26.09.2012. 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 15.10.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 22.10.2012. године дало је мишљење да се др Оливера Крунић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/19-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година L, број 169, 20. децембар 2012.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког факултета,
број: S3-31/7 од 20.09.2012. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 06-20782/21-12 од 22.10.2012. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Петар Докмановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 06.06.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Водоснабдевање и менаџмент подземних водних ресурса,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.07.2012. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 20.09.2012. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Петар Докмановић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 26.09.2012. 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 15.10.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 22.10.2012. године дало је мишљење да се др Петар Докмановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/20-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11,
165/11), а на предлог Изборног већа Техничког факултета у Бору,
број: VI/5-26-ИВ-2 од 20.09.2012. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 06-20782/24-12 од 22.10.2012. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 14.11.2012.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јасмина Стевановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Технички факултет у Бору, за ужу научну
Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 25.07.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.09.2012. године
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
Бору, на седници одржаној дана 20.09.2012. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Јасмина Стевановић изабере у
звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 05.10.2012. 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 15.10.2012.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 22.10.2012. године дало је мишљење да се др Јасмина Стевановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана
14.11.2012. године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 14.11.2012. године; Број: 020-21029/21-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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 Наставнонаучног већа Машинског факултета број 1759/2 од 4.10.2012. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Ђуро Коруга, ред. проф. Машинског факултета,
чланства у Већу научних области биотехничких наука, због одласка у
пензију.
2. Именујe се др Миодраг Стоименов, ред. проф. Машинског
факултета, за члана Већа научних области биотехничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука траје
до 31. октобра 2013.године.
(Београд, 9.10.2012. године; Број: 612-20900/2)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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 Наставнонаучног већа Грађевинског факултета број 246 од 28.9.2011. године,
доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именујe се др Иван Алексић, ред. проф. Грађевинског
факултета, за члана
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, уместо
проф. др Манојла Миладиновића, ред. проф. Грађевинског факултета,
који је претходно разрешен чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука, због одласка у пензију.
2. Мандат члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких траје до 31. октобра 2013.године.
(Београд, 9.10.2012. године; Број: 612-20946/2)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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, 150/9 и 158/11) , а на
предлог Наставно-научног већа Хемијског факултета број 1283/2 од
11.10.2012. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Весна Никетић, ред. проф. Хемијског
факултета, чланства у Већу научних области природних наука, због
одласка у пензију.
2. Именујe се др Мирослав Врвић, ред. проф. Хемијског
факултета, за члана Већа научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до
31. октобра 2013.године.
(Београд, 22.10.2012. године; Број: 612-21119/2-12)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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, 150/9 и 158/11), а на предлог
Наставно-научног већа Факултета за физичку хемију број 732/1 од
19.10.2012. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Љиљана Колар Анић, ред. проф. Факултета за
физичку хемију, чланства у Већу научних области природних наука,
због одласка у пензију.
2. Именујe се др Вера Дондур, ред. проф. Факултета за физичку
хемију, за члана Већа научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до
31. октобра 2013.године.
(Београд, 23.10.2012. године; Број: 612-21213/2-12)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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), на лични захтев проф. др
Наде Ковачевић, проректора Универзитета број 612 -21444/2-12 од
7.11.2012. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ У ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Нада Ковачевић, редовни професор
Фармацеутског факултета, чланства у Већу научних области
медицинских наука, где је обављала дужност председника Већа, због
избора на дужност проректора Универзитета.
2. Ову одлуку доставити Фармацеутском факултету ради
предлагања новог представника у Већу научних области медицинских
наука.
(Београд, 13.11.2012. године; Број: 612-21444/2-12)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

104

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( „Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07) , а на предлог Наставнонаучног већа Грађевинског факултета број 326 од 8.11.2012. године,
доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именујe се др Станко Брчић, ред. проф. Грађевинског
факултета, за члана Већа научних области техничких наука, уместо
преминулог проф. др Николе Клема.
2. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до
31. октобра 2013.године.
(Београд, 15.11.2012. године; Број: 612-21565/2-20120)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 6. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07), а по указаној потреби, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БЕОГРАДУ
1. Именују се за секретаре и заменике секретара већа научних
области на Универзитету у Београду следећи запослени у Стручној
служби Универзитета:
I
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Секретар Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши саветник
Заменик секретара Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -виши
саветник
II
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ
НАУКА
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -виши
саветник
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III
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО- ЕКОНОМСКИХ НАУКА
Секретар Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -виши саветник
Заменик секретара Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши
саветник
IV
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ
НАУКА
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Азра Бабић, дипл. правник - самостални
стручни сарадник
V
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Секретар Већа: Азра Бабић, дипл. правник - самостални стручни
сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, дипл. правник стручни сарадник
VI
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ
НАУКА
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Азра Бабић, дипл. правник - самостални
стручни сарадник
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VII
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Азра Бабић, дипл. правник - самостални
стручни сарадник
VIII
ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Азра Бабић, дипл. правник - самостални
стручни сарадник
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења у „Гласнику
Универзитета у Београду”.
3. Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење
02 Број: 612/6003/1 од 25.5. 2012. године.
(Београд, 17.10. 2012. године; Број: 612-21108/2012)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

