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На основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС’’
број 124/12) и чл. 40. ст. 1. тач. 15. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду’’ број 162/11-пречишћени текст,
167/12 и 172/13), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
12.7.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се План јавних набавки Универзитета у Београду за 2013.
годину, који је усаглашен са чланом 51. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник РС’’ број 124/12).
План јавних набавки је саставни део ове одлуке.
Образложење
Савет Универзитета је 17. јануара 2013. године усвојио План
јавних набавки Универзитета у Београду за 2013. годину. Како је у
међувремену ступио на снагу нови Закон о јавним набавкама, усвојени
План јавних набавки усаглашен је са чланом 51. Закона о јавним
набавкама.

(Београд, 12. јул 2013. године; Број: 06-3071/11-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12 и 172/13) и предлога Сената Универзитета од 12. јуна 2013.
године, Савет Универзитета, на седници одржаној 12. јула 2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ
Члан 1.
Оснива се Центар за електронско учење и образовање на даљину
(у даљем тексту: Центар).
Члан 2.
Оснивач Центра је Универзитет у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус
правног лица.
Седиште Центра је у Београду, у просторијама Универзитета,
Студентски трг број 1.
Члан 3.
Назив Центра је: Центар за електронско учење и образовање на
даљину.
Члан 4.
Задаци Центра су:
- Дефинисање и имплементација стратегија и политика развоја
високог образовања у домену електронског учења и образовања на
даљину;
- Израда и имплементација стратегије развоја електронског
учења и образовања на даљину Универзитета;
- Допринос развоју система осигурања квалитета високог
образовања у области студијских програма на даљину, програма
стручног оспособљавања и обуке на даљину;
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- Допринос развоју стандарда компетенција потребних за
наставничку професију и њиховог професионалног развоја у домену
образовне технологије;
- Развој електронских уџбеника;
- Активно учешће у креирању националних развојних програма
образовања на даљину и пројеката као и изради програма на даљину и
метода рада за лица са посебним потребама;
- Учешће у реализацији међународних развојних и истраживачких
програма у области образовања на даљину и електронског учења.
Члан 5.
Активности Центра су:
- Организација различитих активности у циљу подизања нивоа
медијске и информатичке писмености запослених на Универзитету
путем курсева, радионица и подршке студијским путовањима;
- Организација различитих активности у циљу дисеминације
информација о примерима добре праксе у области електронског
учења и образовања на даљину унутар академске заједнице Републике
Србије: састанци, семинари, радионице, конференције;
- Формирање базе ресурса за унапређење наставе и учења уз
помоћ информационих технологија: водичи, препоруке, формулари,
прикази алата и сл;
- Пружање стручне подршке у области дидактичко-методичког
обликовања онлајн наставе и организациону подршку институцијама
које уводе или реализују образовање на даљину и електронско учење
(развој курикулума, израда трошковне анализе и модела балансираних
инвестиција у ИЦТ, обука запослених и сл.) кроз публикације и
саветодавни онлајн рад.
Члан 6.
Средства за рад Центра обезбеђују се из буџета Републике, из
сопствених прихода Центра и из других извора.
Средства за почетак рада Центра обезбеђује Универзитет из
сопствених прихода.
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Члан 7.
Унутрашња организација Центра, начин рада, руковођења и
управљања, као и начин обављања стручних, административних и
техничких послова, уређује се правилником који доноси Сенат.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
“Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 12. јул 2013. године; Број: 06-3071/10-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, 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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: S1-9/6 од 23.05.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-2932/213 од 10.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Ганић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 06.03.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Експлоатација чврстих
минералних сировина и механика стена, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.04.2013. 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 23.05.2013. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар Ганић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 03.06.2013. 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 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Александар Ганић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2932/3-13)
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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: S1-9/6 од 23.05.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-2932/213 од 10.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Ганић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 06.03.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Експлоатација чврстих
минералних сировина и механика стена, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.04.2013. 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 23.05.2013. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар Ганић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 03.06.2013. 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 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Александар Ганић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2932/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.

9

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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског
факултета, број: 348/6 од 13.06.2013. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-3244/2-13 од 08.07.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранислав Попконстантиновић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Машински факултет, за
ужу научну Теорија механизама и машина и инжењерско цртање са
нацртном геометријом.
Образложење
Машински факултет је дана 20.03.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну Теорија механизама и машина и инжењерско
цртање са нацртном геометријом, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.05.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 13.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Попконстантиновић
изабере у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 19.06.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 08.07.2013. године дало је мишљење да се др Бранислав
Попконстантиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3244/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Стоматолошког
факултета, број: 4/16 од 21.05.2013. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-3123/2-13 од 02.07.2013.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2013. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Павлица у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Стоматолошки факултет, за ужу научну
Базичне стоматолошке науке.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 13.03.2013. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну Базичне стоматолошке науке, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.04.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета,
на седници одржаној дана 21.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Павлица изабере у
звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 12.06.2013. 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 25.06.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Душан Павлица
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3123/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: S3-8/7 од 18.04.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-2250/213 од 10.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Поломчић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Водоснабдевање и менаџмент подземних вода.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 06.03.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну Водоснабдевање и менаџмент подземних вода, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.03.2013. 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 18.04.2013. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Душан Поломчић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 07.05.2013. 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 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Душан Поломчић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2250/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Електротехничког факултета, број: 1046/4 од 11.06.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-3119/213 од 08.07.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ирини Рељин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну
Телекомуникације.
Образложење
Електротехнички факултет је дана 01.05.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Телекомуникације, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.05.2013. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета,
на седници одржаној дана 11.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ирини Рељин изабере у звање
редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 12.06.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 08.07.2013. године дало је мишљење да се др Ирини Рељин може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3119/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.

17

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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Биолошког факултета, број: 15/350 од 10.06.2013. године и
мишљења Већа научних области природних наука, број: 61202-3172/213 од 27.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Ђорђевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну
Физиологија животиња и човека.
Образложење
Биолошки факултет је дана 17.04.2013. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну Физиологија животиња и човека, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.05.2013. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 10.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Ђорђевић изабере у
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 17.06.2013. 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 20.06.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27.06.2013. године дало је мишљење да се др Јелена Ђорђевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
године разматрао је захтев Биолошког 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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3172/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Саобраћајног
факултета, број: 319/3 од 12.06.2013. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-3239/2-13 од 08.07.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љубиша Васов у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Саобраћајни факултет, за ужу научну
Ваздухопловна превозна средства.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 17.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну Ваздухопловна превозна
средства, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.05.2013. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
на седници одржаној дана 12.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љубиша Васов изабере у
звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 17.06.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 08.07.2013. године дало је мишљење да се др Љубиша Васов
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3239/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Фармацеутског факултета, број: 1043/1 од 16.05.2013. године
и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612022434/2-13 од 02.07.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марина Миленковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну
Микробиологија са имунологијом и имунохемијом.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 30.01.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Микробиологија са имунологијом и имунохемијом, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.04.2013. године
преко архиве и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета,
на седници одржаној дана 16.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марина Миленковић изабере
у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 20.05.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.05.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Марина Миленковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2434/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Пољопривредног факултета, број: 360/8-2/1 од 30.05.2013. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612022905/2-13 од 11.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милован Живковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
Пољопривредна техника.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 27.02.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну Пољопривредна техника, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.04.2013. 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 30.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милован Живковић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 31.05.2013. 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 04.06.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 11.06.2013. године дало је мишљење да се др Милован Живковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2905/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета, број: 4705/2 од 08.05.2013. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612022543/2-13 од 02.07.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Нада Сувајџић-Вуковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Интерна медицина (хематологија).
Образложење
Медицински факултет је дана 07.11.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Интерна медицина (хематологија), због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.03.2013. 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 08.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Нада Сувајџић-Вуковић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 21.05.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.05.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Нада СувајџићВуковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2543/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Фармацеутског факултета, број: 1042/1 од 16.05.2013. године
и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612022435/2-13 од 02.07.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невена Арсеновић-Ранин у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за
ужу научну Микробиологија са имунологијом и имунохемијом.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 30.01.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Микробиологија са имунологијом и имунохемијом, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.04.2013. године
преко архиве и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета,
на седници одржаној дана 16.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Невена Арсеновић-Ранин
изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 20.05.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.05.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Невена АрсеновићРанин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јлу 2013. године; Број: 61202-2435/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Електротехничког
факултета, број: 470/4 од 16.04.2013. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-2352/2-13 од 10.06.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Петар Матавуљ у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну
Физичка електроника.
Образложење
Електротехнички факултет је дана 27.02.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Физичка електроника, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.04.2013. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
факултета, на седници одржаној дана 16.04.2013. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Петар Матавуљ
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 13.05.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Петар Матавуљ
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2352/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.

31

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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: S3-1/7 од 23.05.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-2931/213 од 10.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Лазић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
Припрема минералних сировина, заштита животне средине и заштита
на раду.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 06.02.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну Припрема минералних сировина,
заштита животне средине и заштита на раду, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.04.2013. 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 23.05.2013. године, донело
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Лазић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 03.06.2013. 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 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Предраг Лазић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2931/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Стоматолошког
факултета, број: 4/27 од 25.06.2013. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-3327/2-13 од 02.07.2013.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2013. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Раде Косановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Стоматолошки факултет, за ужу научну
Клиничке медицинске науке.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 13.03.2013. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну Клиничке медицинске науке, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.04.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Раде Косановић изабере у
звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 26.06.2013. 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 26.06.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Раде Косановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3327/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Пољопривредног факултета, број: 360/8-2/2 од 30.05.2013. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612022908/2-13 од 11.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Тодор Вулић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
Опште воћарство.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 27.02.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Опште воћарство, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.04.2013. 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 30.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Тодор Вулић изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 31.05.2013. 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 04.06.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 11.06.2013. године дало је мишљење да се др Тодор Вулић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2908/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Медицинског факултета, број: 3851/2 од 08.05.2013. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612022542/2-13 од 02.07.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вера Миленковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
Гинекологија и акушерство.
Образложење
Медицински факултет је дана 26.09.2012. 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 18.03.2013. 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 08.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Вера Миленковић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 21.05.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.05.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 02.07.2013. године дало је мишљење да се др Вера Миленковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2542/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Пољопривредног факултета, број: 360/8-2/3 од 30.05.2013. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612022907/2-13 од 11.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вера Ракоњац у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
Генетика.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26.12.2012. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну Генетика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.04.2013. 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 30.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Вера Ракоњац изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 31.05.2013. 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 04.06.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 11.06.2013. године дало је мишљење да се др Вера Ракоњац може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2907/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 Београду (“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/5-6-ИВ-1 од 25.04.2013. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-2308/213 од 10.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Стевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технички факултет у Бору, за ужу научну
Електротехника.
Образложење
Технички факултет у Бору је дана 16.01.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну Електротехника, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.04.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
Бору, на седници одржаној дана 25.04.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Стевић изабере у звање
редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 10.05.2013. 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 03.06.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 10.06.2013. године дало је мишљење да се др Зоран Стевић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2013.
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, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2308/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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, 44/10и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени
текст, 167/12 и 172/13), чл. 24. ст. 3. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11 и 165/11), а поводом приговора кандидата др Бранке
Дражић, број: 01-1305/1 од 18.06.2013. године на одлуку Већа научних
области природних наука, број: 61202-2437/2-13 од 30.05.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се приговор кандидата др БРАНКЕ ДРАЖИЋ на
одлуку Већа научних области природних наука, број: 61202-2437/2-13
од 30.05.2013. године
2. Потврђује се одлука Већа научних области природних наука,
број: 61202-2437/2-13 од 30.05.2013. године
3. Ова одлука је коначна.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 21.11.2012. године у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу научну
област Општа и неорганска хемија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 1.02.2013. године, преко
сајта и архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, на
седници одржаној 16.05.2013. године, донело је одлуку о утврђивању
предлога да се кандидат др Бранка Дражић, изабере у звање доцента.
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Факултет је дана 20.05.2013. 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 23.05.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.05.2013. године разматрало је захтев Фармацеутског факултета
и оценило да кандидат, према достављеној документацији, не испуњава
услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 124.
Статута Универзитета у Београду, као ни минималне услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду – Хемијски факултет, за наставнике на нематичним
факултетима. Према овим Критеријумима за избор у звање доцента
потребно је минимално 5 објављених научних радова у часописима са
SCI листе, а кандидат има 4 рада.
Одлука Већа је достављена кандидату преко Фармацеутског
факултета дана 5.06.2013. године.
Фармацеутски факултет је дана 18.06.2012. године доставио
приговор кандидата др Бранке Дражић на ову одлуку, као и примедбе
Факултета.
Приговор поводом одлуке доставио је и Универзитетски омбудсман
дана 26.06.2013. године, а с предлогом да се у складу са чланом 23.
ст. 5. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника донесе одлукa о избору у звање предложеног
кандидата и новом одлуком стави ван снаге првобитна одлука.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Веће је на седници одржаној дана 27.06.2013. године, а после
разматрања приговора Факултета остало при ставовима заузетим на
седници одржаној 30.05.2013. године. Од 15 присутних чланова Већа
за прихватање приговора је гласао 1 члан Већа, док је 14 чланова Већа
гласало против прихватања приговора.
Веће је дана 1.7.2013. године доставило приговор кандидата и
примедбе Факултета и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност. Такође, Универзитетски омбудсман је дана
15.7.2013. године доставио своје мишљење Сенату.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
разматрао је приговор кандидата, примедбе факултета и мишљење
Универзитетског омбудсмана , па је донета одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у
звање може покренути управни спор пред Управним судом у року од
30 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61202-3141/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст и
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Филолошког факултета
Универзитета у Београду, број: 568/1, са седнице од 27. фебруара
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. јула 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Драгани Мршевић Радовић, редовном професору
Универзитета у Београду-Филолошки факултет, продужaва се радни
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2016. године.
2. Ову Одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.
О бразложе њ е :
Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници
одржаној 27. фебруара 2013. године, донело је одлуку, број: 568/1,
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Драгани Мршевић Радовић, за три школске године,
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра
2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61202-1334/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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 162/11- пречишћен текст и 167/12) а
на предлог факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 16. јула 2013. 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
2013/2014. годину
УТВРЂУЈУ СЕ измене и допуне Одлуке о броју студената који
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2013/2014.
годину, и то:
a) У складу са новим одлукама о акредитацији у школској
2013/2014. години уписаће се:
На студијске програме Рударско– геолошког факултета:
- основне академске студије рударског инжењерства 80 студената
(са досадашњих 75 на 80),
- основне академске студије геологије 90 студената (са
досадашњих 73 на 90) ,
- основне академске студије геотехнике 25 студената (са
досадашњих 24 на 25),
- основне академске студије инжењерства нафте и гаса 30
студената (са досадашњих 35 на 30).
На студијске програме Фармацеутског факултета:
- интегрисане академске студије фармације 252 студента (са
досадашњих 245 на 252),
- интегрисане академске студије медицинске биохемије 72
студента (са досадашњих 65 на 72).
На студијске програме Стоматолошког факултета:
- интегрисане академске студије стоматологије 240 студената (са
досадашњих 200 на 240);
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- специјалистичке академске студије стоматологије 30 студената
(са досадашњих 20 на 30).
Имајући у виду нове одлуке о акредитацији за студијске
програме специјалистичких академских студија чији носилац је
Фармацеутски факултет, брише се из Одлуке о броју студената
студијски програм Фармација II за 50 самофинансирајућих
студената, а додају се студијски програми Фармацеутска здравствена
заштита за 48 самофинансирајућих студената и Козметологија за 12
самофинансирајућих студената.
б) У складу са важећом одлуком о акредитацији за студијске
програме Медицинског факултета уписаће се:
- на интегрисане студије медицине на енглеском језику 60
самофинансирајућих студената;
- на интегрисане студије медицине на српском језику 580
студената (450 биџетских и 130 самофинансиарајућих).
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06-3516-3/13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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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
и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16.
jула 2013. године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА
за упис студената на студије првог, другог и трећег степена
степена за школску 2013/2014.годину, на студијске програме чији
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској
2013/2014. години расписаном на седници одржаној 17. априла 2013.
године додаје се следећи студијски програм: Религија у друштву,
култури у европским интеграцијама који изводи Универзитет у
Београду.
У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у
школској 2013/2014. години расписаном на седници одржаној 17.
априла 2013. године уместо студијског програма Фармација II који
се брише, додају се студијски програми Фармацеутска здравствена
заштита и Козметологија.
У Конкурсу за упис на докторске студије у школској 2013/2014.
години расписаном на седници одржаној 17. априла 2013. године додаје
се следећи студијски програм: Историја и филозофија природних
наука и технологије који изводи Универзитет у Београду.
(Београд, 16. jул 2013. године; Број: 06-3516/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-245/IV-2.1. од 27. јуна 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија физичке хемије.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет за физичку хемију је дана 25. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 28. марта 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 27. јуна 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; 06-01 Број: 61201-3260/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације природно-математичких наука број 06245/IV-2. од 27. јуна 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија физичке хемије.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет за физичку хемију је дана 25. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 18. октобра 2012. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 27. јуна 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3260/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06246/V-13 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких aкадемских
студија Пројектовање и наслеђе.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду –Архитектонски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: специјалиста инжењер
архитектуре за пројектовање и грађење у наслеђу.
О б р а з л о ж е њ е:
Архитектонски факултет је дана 15. јануара 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 24. децембра 2012. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијскoг програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-300/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06246/V-11. од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Шумарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. априла 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/12-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-6. од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Шумарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. априла 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/9-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-9 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Eколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. априла 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/10-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-4 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Пејзажна архитектура.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. марта 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-2. од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Шумарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. марта 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-5 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Eколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. марта 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-3 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја
и производа од дрвета.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. марта 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

60

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06246/V-12 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних струковних студија
Технологија намештаја и производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду –Шумарски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни инжењер шумарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. децембра 2012. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/13-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06246/V-10. од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Трговина дрветом и производима
од дрвета.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 27. децембра 2012. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/11-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-8 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Пејзажна архитектура.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. априла 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/7-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246/
V-7 од 11. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја
и производа од дрвета.
О б р а з л о ж е њ е:
Шумарски факултет је дана 5. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 24. априла 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 11. јула 2013. године размотрило предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61201-3004/8-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду - пречишћен
текст (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11, 67/12 и 172/13)
и и члана 9. став 1. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду“, број 132/06 и 134/07), на предлог Факултета политичких
наука, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Вукашину ПАВЛОВИЋУ редовном професору у
пензији Универзитета у Београду - Факултет политичких наука,
додељује се звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Вукашину Павловоћу, редовном
професору у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 15. маја 2013. године, образовао је стручну
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања
професор емеритус у саставу: проф. др Илија Вујачић, Универзитет
у Београду – Факултет политичких наука, декан Факултета, проф. др
Сима Аврамовић, Универзитет у Београду – Правни факултет, декан
Факултета и проф. др Војислав Становчић, Универзитет у Београду –
Факултет политичких наука, професор у пензији.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Витомиру Милановићу дана 31. маја 2013. године. Реферат и предлог
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 16. јула 2013. године, тајним гласањем, одлучио
је као што је наведено у изреци ове одлуке.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 612-21976/8-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду - пречишћен
текст (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11, 67/12 и 172/13)
и и члана 9. став 1. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета
у Београду“, број 132/06 и 134/07), на предлог Електротехничког
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16.
јула 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Витомиру МИЛАНОВИЋУ редовном професору
у пензији Универзитета у Београду - Електротехнички факултет,
додељује се звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехничски факултет доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Витомиру Милановићу, редовном
професору у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 15. маја 2013. године, образовао је стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: проф. др Бранко Ковачевић, Универзитет у
Београду - Електротехнички факултет, декан Факултета, проф. др
Јован Радуновић, Универзитет у Београду - Електротехнички факултет
и проф. др Дејан Гвоздић, Универзитет у Београду – Електротехнички
факултет.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Витомиру Милановићу дана 31. маја 2013. године. Реферат и предлог
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.
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Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 16. јула 2013. године, тајним гласањем, одлучио
је као што је наведено у изреци ове одлуке.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 612-2929/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12)
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07), а на предлог Машинског факултета у Београду,
број: 897/2 од 9. маја 2013. године и предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-246/V-14.1 од 11. јула 2013. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула 2013. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ВОЈИСЛАВ НОВАКОВИЋ (Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Energy and
Process Engineering) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Машински факултет доставио је образложени предлог број:
897/2 од 9. маја 2013. године да се проф. др Војислав Новаковић,
професор Norwegian University of Science and Technology, изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2387/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12)
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07), а на предлог Машинског факултета у Београду,
број: 898/2 од 9. маја 2013. године и предлог Већа групације техничкотехнолошких наука број 06-246/V-14.3 од 11. јула 2013. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула 2013. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др НИКО САМЕЦ (Универзитет у Марибору,
Словенија) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Машински факултет доставио је образложени предлог број:
898/2 од 9. маја 2013. године да се проф. др Нико Самец, професор
Универзитета у Марибору, Словенија изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61202-2388/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12)
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 135/07), а на предлог Машинског факултета у
Београду, број: 344/4 од 9. маја 2013. године и предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246/V-14.2 од 11. јула 2013.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ДУШАН СЕКУЛИЋ (Универзитет у Кентакију, САД) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Машински факултет доставио је образложени предлог број:
344/4 од 9. маја 2013. године да се проф. др Душан Секулић, професор
Универзитета у Кентакију изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. јула 2013. године; Број: 61202-2389/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08,
150/09, 160/11 и 167/12) и члана 7. Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
149/2009), а на предлог Већа групације природнo-математичких наука,
Већа групације медицинских наука и Већа групације друштвенохуманистичких наука, Сенат Универзитета у Београду на седници
одржаној 16. јула 2013.године, донео је
ОДЛУКУ
За најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2012. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких наука:
АНА СТАНОЈЕВИЋ, студент Факултета за физичку хемију, за
рад под називом: „How cholesterol effects on neuroendocrine system”.
2. Са групације факутета медицинских наука:
НИКОЛА БОШКОВИЋ, ултета, за рад под називом: „Повезаност
метаболичког синдрома са опоравком срчане фреквенце након теста
физичког оптерећења”.
3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
МАРИНА БУДИЋ, студент Филозофског факултета, за рад
под називом “Уметник у једној уметности или уметник у свим
уметностима?”.
(Београд, 16. jул 2013. године; Број: 06-3516/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст),
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-21042/VII1042/3-13, од 03. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јула 2013.год., донео је
ОДЛУКУ
ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
“Примена параметара еласто-пластичне механике лома на процену
интегритета опреме под притиском“, кандидата Рама Бакића, дипл.
инж.машинства.
За менторе се именују:
1. др Александар Седмак, редовни професор, Машински
факултет Универзитета у Београду, (Област научноистраживачког
рада: механика лома и заваривање)
2. др Љубица Миловић, доцент, Технолошко-металуршки
факултет Универзитета у Београду (Област научноистраживачког
рада:машинство)
Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 30.
септембра 2017. год.
(Београд, 17. јул 2013. године; Број: 612-1042/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета политичких наука
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета политичких наука коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 25.4.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет политичких наука доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 25.4.2013. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 110-2826/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Економског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Економског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 28.3.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 28.3.2013. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 110-1744/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Електротехничког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Електротехничког
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној
28.2.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници одржаној
28.2.2013. године, ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1
тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је Статут Факултета и дао је позитивно
мишљење о усклађености Статута са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 110-1440/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 29.3.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је
донео Савет Факултета на седници одржаној 29.3.2013. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 110-2176/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 26.12.2012. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доставио
је Универзитету у Београду Статут Факултета, који је донео Савет
Факултета на седници одржаној 26.12.2012. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је Статут Факултета и дао је позитивно
мишљење о усклађености Статута са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 110-530/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст, 167/12
И 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула
2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама
Статута Филозофског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке о изменама и допунама
Статута Филозофског факултета број 1965/1-4 од 8.12.2008. године,
1114/1-3 од 3.7.2009. године, 1/33-2 од 17.12.2009. године и 1/28-3 од
21.12.2012. године
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филозофски факултет доставио је Универзитету у Београду
одлуке о изменама и допунама Статута Факултета, број 1965/1-4 од
8.12.2008. године, 1114/1-3 од 3.7.2009. године, 1/33-2 од 17.12.2009.
године и 1/28-3 од 21.12.2012. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
14.6.2013. године, разматрао је одлуке о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености одлука са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.7.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 61212-99/2 -13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 56. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.),
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. јула 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА
ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
За чланове Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета из
реда студентских представника у Сенату, именује се:
1. Милош Зељковић, студент Економског факултета
2. Ана Тешић, студент Филолошког факултета
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06 – 3516/8- 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 55. Статута Универзитета – пречишћен
текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.), Сенат
Универзитета, на предлог ректора, на седници одржаној 16. јула 2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
I
За чланове Одбора за финансије, именују се:
1. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет
2. Проф. др Александар Нешковић, Електротехнички факултет
3. Проф. др Драган Лончар, Економски факултет
4. Проф. др Светислав Табороши, Правни факултет
5. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих наука
II
Председник Одбора је проф. др Миодраг Поповић, проректор
задужен за финансије.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06 – 3516/5- 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.)
и члана 15. Правилника о дисциплинској одговорности студената
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 133/07), Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16. јула 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I

		

За чланове Kомисије за универзитетска признања, именују се:
1. проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет, председник
2. проф. др Слободан Марковић, Правни факултет, члан
- проф. др Владан Петров, Правни факултет, заменик
3. проф. др Александра Исаковић, Медицински факултет, члан
- проф. др Драгана Васиљевић, Фармацеутски факултет, заменик
4. проф. др Данијела Стефановић, Филозофски факултет, члан
- проф. др Вељко Брборић, Филолошки факултет, заменик
5. проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки факултет,
члан
- проф. др Дејан Tошић, Eлектротехнички факултет, заменик
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06 – 3516/9- 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.)
и члана 8. Правилника о додели признања Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07), Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16. јула 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА КОМИСИЈЕ
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
I
За чланове Kомисије за универзитетска признања, именују се:
1. Проф. др Александар Костић, Филозофски факултет
2. Проф. др Дарко Танасковић, Филолошки факултет
3. Др Ђорђе Шијачки, Институ за физику
4. Проф. др Ђорђе Вуксановић, Грађевински факултет
5. Проф. др Драгослав Стаменковић, Стоматолошки факултет
6. Проф. др Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет
II
Председник Комисије је проф. др Иванка Поповић, проректор
задужен за науку.
III
Комисија се именује на период од три године.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06 – 3516/6- 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.),
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. јула 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ОДБОРА
ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
За чланове Одбора за статутарна питања, именује се:
1. Проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет, члан из реда
наставника које именује Сенат
3. проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет, члан из
реда наставника које именује Сенат
4. проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет, члан из
реда наставника које именује Сенат
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 06 – 3516/7- 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Александра (Влатко) Ружина на
Извештај и Одлуку о могућности признавања стране високошколске
исправе, бр. 06-613-21100/3-12, од 17.05.2013. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16.07.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Александра (Влатко) Ружина и усваја
Извештај и Одлука о могућности признавања стране високошколске
исправе, бр. 06-613-21100/3-12, од 17.05.2013. године, којом се
признаје високошколска исправа Универзитета «Св. Климент
Охридски», Технички факултет, Битољ, Република Македонија, бр.
729, од 25.04.2012. године, признаје у сврху наставка образовања на
Универзитету у Београду, Математички факултет – студијски програм
мастер академских студија (Информатика), уколико кандидат положи
следеће испите: 1) Линеарна алгебра и аналитичка геометрија (6
ЕСПБ); 2) Конструкција и анализа алгоритама (6 ЕСПБ); 3) Превођење
програмских језика (6 ЕСПБ); 4) Вештачка интелигенција (6 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду обратио се Александар (Влатко)
Ружин, рођен 30.08.1989. године у Битољу, Република Македонија,
захтевом за признавање дипломе Универзитета «Св. Климент
Охридски», Технички факултет, Битољ, Република Македонија, бр.
729, од 25.04.2012. године. Након што је Универзитет у Београду
Математичком факултету проследио овај захтев у сврху даљег
поступања, руководилац студијског програма мастер академских
студија (Информатика) на Математичком факултету Универзитета у
Београду усвојио је и Универзитету у Београду доставио Извештај и
Одлуку о могућности признавања стране високошколске исправе бр.
бр. 06-613-21100/3-12, од 17.05.2013. године, којим се односна исправа
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признаје уколико кандидат положи следеће испите: 1) Линеарна
алгебра и аналитичка геометрија (6 ЕСПБ); 2) Конструкција и анализа
алгоритама (6 ЕСПБ); 3) Превођење програмских језика (6 ЕСПБ); 4)
Вештачка интелигенција (6 ЕСПБ).
Александар (Влатко) Ружин поднео је 11.06.2013. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-21100/4-12 на овај
Извештај, захтевајући да предметна исправа буде призната тако да
стекне право на наставак образовања на мастер академским студијама
–Информатика, без додатних условљавања полагањем допунских
испита.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
16.07.2013. године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је
да нема довољно елемената да се преиначи односни Извештај, те је
усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 16. јул 2013. године; Број: 613-21100/5-12)
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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Учитељског факултета, број: 16/133 од 30.05.2013. године и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612023113/2-13 од 03.09.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сефедин Шеховић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за ужу научну
Дидактика.
Образложење
Учитељски факултет је дана 07.12.2012. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну Дидактика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.04.2013. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 30.05.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Сефедин Шеховић изабере у
звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 05.06.2013. 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 25.06.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 03.09.2013. године дало је мишљење да се др
Сефедин Шеховић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2013.
године разматрао је захтев Учитељског 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, 11.септембар.2013. године; Број: 61202-3113/3-13)
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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета спорта и
физичког васпитања, број: 02.бр.259 од 13.06.2013. године и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612023235/2-13 од 03.09.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Станимир Стојиљковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког васпитања,
за ужу научну Теорија и технологија рекреације.
Образложење
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 27.02.2013.
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора или ванредног професора, за ужу научну Теорија и
технологија рекреације, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.04.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и
физичког васпитања, на седници одржаној дана 13.06.2013. године,
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Станимир
Стојиљковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет спорта и физичког васпитања је дана 18.06.2013.
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 25.06.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 03.09.2013. године дало је мишљење да се др
Станимир Стојиљковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2013.
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 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, 11. септембар 2013. године; Број: 61202-3235/3-13)
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 Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’,
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног
већа Филозофског факултета, број: 850/1-IV/1 од 27.06.2013. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-3629/2-13 од 03.09.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Вучинић-Нешковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу
научну Етнологија-Антропологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 15.05.2013. 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 30.05.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 27.06.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Вучинић-Нешковић
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 04.07.2013. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 27.08.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 03.09.2013. године дало је мишљење да се др
Весна Вучинић-Нешковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.09.2013.
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, 11.09.2013. године; Број: 61202-3629/3-13
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12) и члана 42. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/12-пречишћени текст,
167/12 и 172/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
11.9.2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПЦИМА
ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
1. Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником дефинисана је улога, одговорност, ближа
надлежност и начин рада органа, стручних и саветодавних тела
Универзитета у Београду у области управљања системом квалитета на
Универзитету, факултетима, институтима и другим организационим
јединицама у његовом саставу (у даљем тексту: Универзитет) и
утврђују се стандарди и поступци за праћење, унапређење и развојa
квалитета у свим областима у којима се врши обезбеђивање квалитета
на Универзитету у складу са Стратегијом обезбеђивања квалитета.
Члан 2.
Обезбеђивање квалитета на Универзитету део је националног
система за обезбеђење квалитета и предуслов за препознатљивост
Универзитета, упоредивост диплома, квалификација и компетенција у
оквиру јединственог европског простора високог образовања.
Универзитет обезбеђује квалитет у свим областима своје
делатности и организације у складу са међународно прихваћеним
документима у области високог образовања, као и усаглашено са
законским и подзаконским актима, посебно оним којима је регулисана
област високог образовања, научноистраживачке делатности и
радних односа на националном нивоу као и на нивоу високошколских
установа.
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2. Улога, одговорност, ближа надлежност и начин рада органа и
стручних и саветодавних тела Универзитета
Члан 3.
Органи, стручна и саветодавна тела Универзитета и факултета,
као и сви запослени и студенти одговорни су за спровођење система
квалитета на Универзитету у складу са својом надлежношћу и са
пословима које обављају и улогом коју имају. За координацију
активности управљања системом квалитета, одговорни су органи
пословођења и одговарајући стручни органи.
Ради праћења, контроле и унапређења квалитета Универзитет
је основао Центар за обезбеђење квалитета и образовао Одбор за
обезбеђење и унапређење квалитета као стручно и саветодавно тело
Сената и ректора Универзитета у области праћења и унапређивања
система квалитета.
Члан 4.
Центар за обезбеђење квалитета (у даљем тексту Центар) је
унутрашња организациона јединица Универзитета, основана ради
обезбеђивања система квалитета на Универзитету, без својства
правног лица. Центар заједно са Одбором за обезбеђење и унапређење
квалитета (у даљем тексту: Одбор) чини јединствени структурални
систем обезбеђивања квалитета на Универзитету.
Послови које обавља Центар ближе се уређују правилником о
раду
Члан 5.
Састав Одбора утврђен је Статутом Универзитета, а ближе
надлежности се уређују овим правилником.
Одбор има следеће надлежности:
1. припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и
сачињава акционе планове а спровођење Стратегије;
2. припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода
провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за
високо образовање;
3. предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим
областима;
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4. предлаже екстерну (спољашњу) проверу квалитета и пружа
стручну помоћ у припреми документације за самовредновање и
акредитацију пред надлежним органом;
5. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура
обезбеђења квалитета и предлаже мере за отклањање уочених
слабости, у циљу побољшања квалитета;
5. планира и припрема активности везане за праћење, контролу
и унапређивање квалитета на Универзитету, према годишњем плану
рада;
6. образује радне групе у складу са пословником Одбора;
7. разматра извештаје о самовредновању Универзитета;
8. подноси извештај Сенату Универзитета о стању у области
квалитета, најмање једном годишње;
9. организује повремене састанка са лицима одговорним за систем
квалитета на факултетима, институтима и другим организационим
јединицама Универзитета;
10. промовише политику квалитета на Универзитету;
12. доноси пословник о своме раду;
13. обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој
квалитета по свим областима.
3. Стандарди и поступци за праћење, унапређење и развој
квалитета у свим областима обезбеђења квалитета на
Универзитету
Члан 6.
Овим правилником утврђују се стандарди и поступци
обезбеђивања квалитета у следећим областима:
• студијски програми,
• наставни процес,
• наставници и сарадници,
• студенти,
• наставна литература,
• научноистраживачки и стручни рад,
• сарадња,
• ненаставна подршка,
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• ресурси (простор, опрема, смештај и исхрана студената),
• финансирање,
• управљање.
Члан 7.
Квалитет студијских програма обезбеђује се:
• усвајањем, акредитацијом, систематским праћењем и
континуираним усавршавањем сваког студијског програма који се
реализује на Универзитету;
• праћењем структуре и садржаја студијског програма и
усклађености са прихваћеним стандардима;
• проценом савремености и међународне усаглашености
студијских програма,
• праћењем радног оптерећења студената израженог у ЕСПБ
бодовима;
• анализом услова уписа, пролазности студената на испитима,
оцењивања, напредовања студената, ефикасности студирања.
• праћењем исхода студијског програма, квалификација и
компетенција које добијају студенти када заврше студије;
• праћењем могућности за запошљавање и наставак школовање,
као и анализом прикупљених података;
• популаризацијом и промовисањем програма путем различитих
видова информисања (маркетинг).
Члан 8.
Квалитет наставног процеса обезбеђује се:
• ангажовањем одговарајућег броја наставника и сарадника
за реализацију студијских програма уз поштовање прихваћених
стандарда којима се обезбеђује минимални ниво квалитета;
• ангажовањем стручњака са практичним искуством за рад у
настави и менторски рад у наставним базама када је то примерено;
• организовањем стручне праксе студената у наставним базама;
• благовременим утврђивањем и уредним спровођењем плана
извођења наставе (радног календара) и распореда часова предавања,
вежби, консултација, колоквијума, испита и других облика рада;
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• благовременим утврђивањем, објављивањем и поштовањем
планова рада по предметима и упознавање студената о правилима
студирања;
• континуираним праћењем квалитета наставе, а нарочито
професионалног односа наставника и сарадника према студентима;
• мотивацијом наставника, сарадника и студената за унапређење
методике интерактивне наставе и трансфера знања, односно процеса
активног учења;
• омогућавањем да се у наставном процесу користе савремена
наставна средстава;
• подстицањем професионалне мобилности наставника и
сарадника путем учешћа у организовању и реализацији различитих
врста научних и стручних активности ван матичних установа, односно
факултета;
• функционалним усклађивањем рада стручних служби са
наставним процесом, увођењем јединственог информационог система
за евиденцију о реализацији студијских програма и другим облицима
рада .
Члан 9.
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се:
• спровођењем избора наставника и сарадника у наставна и
сарадничка звања у складу са законом о високом образовању и општим
актима Универзитета;
• применом важећих и унапређивањем критеријума вредновања
наставника и сарадника у поступку избора у звање, а кроз резултате
наставно-педагошког, научноистраживачког рада, сарадње и рада у
оквиру шире академске заједнице;
• систематским праћењем, оцењивањем и подстицањем
педагошке и научноистраживачке активности наставника и сарадника;
• утврђивањем и спровођењем дугорочне политике квалитетне
селекције младих кадрова;
• подстицањем наставника и сарадника на перманентну
едукацију и усавршавање наставничких компетенција;
• организовањем и спровођењем различитих врста научног и
стручног усавршавања наставника и сарадника;
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• вредновањем педагошког рада и успешног повезивања рада у
образовању са радом на пројектима у другим областима друштвеног
живота.
Члан 10.
Квалитет студената обезбеђује се:
• правовременим усвајањем политике уписа и објављивањем
релевантних података у вези са условима и критеријумима уписа на
студијске програме свих врста и нивоа студија;
• јасно дефинисаним и јавно објављеним правилима студирања;
• доследним спровођењем Правилника о упису на студијске
програме Универзитета и Правилника о полагању и оцењивању на
испиту;
• обезбеђивањем једнакости и равноправности студената по
свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко,
национално или социјално прекло, језик, вероисповест, политичко
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или
моторног хендикепа или имовинско стање), као и адекватних услова
за студирање студентима са посебним потребама;
• професионалним односом наставника и сарадника према
студентима у току наставног процеса, приликом провере знања и
оцењивања;
• систематичним праћењем и проверавањем пролазности и
успешности студената уписаних на студијске програме које реализује
Универзитет (по предметима, испитним роковима, годинама и нивоима
студија);
• подстицањем међународне мобилности путем објављивањана
података у вези са страним стипендијама у писаној и електронској
форми;
• подстицањем успешности студената путем увођења система
награда и похвала;
• обезбеђивањем услова за рад студентског парламента,
студентских представника и других студентских организација;
• укључивањем студената у сва радна тела Универзитета у складу
са законом и актима Универзитета;
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• редовним спровођењем анкете којом се испитују ставови и
мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у
процесу самовредновања.
Члан 11.
Квалитет наставне литературе (уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса) обезбеђује се:
• континуираним анализирањем библиотечких фондова и
допуњавањем Универзитетске библиотеке и свих других факултетских
библиотека и читаоница уџбеницима и другом литературом неопходном
студентима за реализацију студијских програма;
• старањем да број запослених у библиотеци, као и врста и ниво
њихове стручне спреме одговарају потребама наставног процеса и
научноистраживачког рада наставника, сарадника и студената;
• праћењем и оцењивањем рада библиотекара и других
запослених у Универзитетској библиотеци и библиотекама факултета,
као и професионалности у односу према наставницима, сарадницима
и студентима;
• правовременим обавештавањем студената о библиотечком
фонду и начину рада библиотека на Универзитету;
• омогућавањем наставницима, сарадницима и студентима
да користе релевантне уџбенике и литературу из библиотечког
фонда којим располаже Универзитет, као и да имају стални приступ
релевантним рачунарским базама података;
• доношењем и применом одговарајућег правилника о наставној
литератури;
• систематским праћењем и проценом усаглашености уџбеника
и других облика наставне литературе са прихваћеним стандардима.
Члан 12.
Квалитет научноистраживачког и стручног рада обезбеђује се:
• спровођењем избора истраживача у научна и сарадника у
истраживачка звања у складу са важећим законским и подзаконским
актима који регулишу ову област;
• континуираним старањем о јединствености образовног,
научноистраживачког, стручног (професионалног) и у одређеним
сегментима уметничког рада;
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• креирањем, припремањем и реализовањем научних, стручних
програма, пројеката, скупова и публикација, како националних, тако и
међународних;
• учествовањем на домаћим и иностраним конкурсима за
финансирање научноистраживачких, стручних и других програма,
пројеката;
• континуираним обављањем обуке у области методологије,
владања страним језицима, компјутерским вештинама и сл. са
посебним акцентом на младе истраживаче;
• подстицањем мултидисциплинарности;
• подстицањем публиковања резултата научноистраживачког и
стручног рада;
• вођењем евиденције, оцењивањем обима и квалитета
научноистраживачких, стручних и других пројеката и програма који
се реализују на Универзитету;
• укључивањем резултата научноистраживачких, стручних и
других програма и пројеката у наставни процес.
Члан 13.
Квалитет сарадње обезбеђује се:
• активним дијалогом Универзитета са свим политичким и
привредним субјектима у друштву у циљу одговорa на актуелне потребе
друштва и све специфичности економских промена на глобалном
нивоу, а кроз унапређења система високог образовања у земљи (у
смислу квалитета реализације и прилагођавања студијских програма
потребама тржишта рада), спровођења концепта целоживотног учења
и финализацаје резултата наставне и научноистраживачке делатности
кроз стручни рад и, у одређеним сегментима, уметички рад запослених
на Универзитету;
• развијањем међународне сарадње са одабраним партнерским
универзитетима и осталим наставним, истраживачким и другим
партнерским институцијама и мрежама сарадње из Европе и света,
а која се реализује кроз бројне активности: размену искустава и
информација о студијским програмима и методама рада; гостовање и
размену студената, односно академског и административног особља;
припрему и пријављивање заједничких пројеката и сл.
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• мобилношћу студената, наставника и истраживача као важним
обележјем Европског простора високог образовања и науке, а полазећи
од чињенице да академска мобилност није циљ, већ средство којим
се омогућава процес интернационализације високог образовања,
остварење идеје о Европи заснованој на знању и размена идеја
неопходна за континуирани развој друштва.
Члан 14.
Квалитет простора и опреме обезбеђује се:
• поседовањем и савременим техничким, лабораторијским и
другим специфичним опремањем просторних капацитета (учионица,
лабораторија, кабинета, читаоница и других простора) примерених за
квалитетно извођење наставе на свим врстама и нивоима студија, а у
складу са усвојеним стандардима за одговарајућа образовно-научна
поља;
• обезбеђењем одговарајућих наставно-научних база, сопствених
или ван Универзитета, за извођење студијских програма, односно
делова студијског програма и стручне праксе студената;
• поседовањем одговарајуће опремљеног простора (лабораторија,
кабинета и сл.) за научноистраживачки рад наставника, истраживача и
сарадника;
• поседовањем одговарајућег простора за рад управе,
административних, стручних и помоћних служби;
• поседовањем одговарајућег простора и опреме за рад
студентског парламента;
• опремањем радних простора одговарајућом мерном,
демонстрационом, симулационом, рачунарском, информационокомуникацијском и другом опремом потребном за квалитетно
извођење наставе и научноистраживачког рада;
• доследним поштовањем прописаних поступака одржавања и
сервисирања опреме и других средстава за рад;
• континуираним праћењем и усклађивањем просторних
капацитета и опреме са потребама наставног процеса, броја студената
и посебних потреба студената;
• поседовањем свих врста опреме у складу са здравственим и
сигурносним стандардима;
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• одговарајућим
урбанистичким,
техничко-технолошким
и хигијенским условима у свим просторима који се користе на
Универзитету;
• сталним унапређивањем услова боравка и рада у свим
просторима који се користе на Универзитету у складу са њиховом
наменом и одговарајућим степеном хигијенско-техничке безбедности,
у складу са законом;
• активним учешћем у дефинисању потреба, обезбеђивању и
унапређењу обима и квалитета студентског стандарда (становање,
исхрана, услова за учење, простор и финансијска средства за
ваннаставне активности студената) .
Члан 15.
Квалитет ненаставне подршке раду Универзитета обезбеђује се:
• усвајањем правилника о организацији и систематизацији
послова;
• утврђивањем услова и поступка заснивања радног односа и
напредовања ненаставног особља;
• ангажовањем лица са одговарајућим квалификацијама за
послове које обављају у стручним службама;
• планирањем и спровођењем континуиране едукације
ненаставних радника;
• систематским праћењем и оцењивањем рада ненаставног
особља;
• систематским анкетирањем запослених о организацији и
реализацији послова, као и ефикасности сопственог рада, рада служби
и органа пословођења и управљања и допринос делатности коју
обавља установа.
Члан 16.
Квалитет финансирања обезбеђује се:
• благовременом припремом краткорочних, средњорочних и
дугорочних планова прихода, расхода и инвестиција, заснованих на
реалним основама и претходно урађеним анализама;
• унапређењем континуираног финансирања делатности високог
образовања, других делатности и облика рада Универзитета;
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• јавношћу и транспарентношћу извора финансирања и начина
употребе финансијских средстава путем редовне припреме годишњих
планова и израде извештаја о финансијском пословању;
• континуираним настојањем да се повећају извори прихода,
нарочито путем учествовања на домаћим и међународним конкурсима
за финансирање научноистраживачких, стручних и других програма и
пројеката.
Члан 17.
Квалитет управљања обезбеђује се:
• дефинисањем
Статутом
Универзитета
и
статутима
организационих јединица, у складу са законом, органа управљања и
органа пословођења, структуре, организационих јединица, стручних
органа и њихових надлежности и одговорности у процесу управљања,
као и облика контроле њиховог рада;
• систематским праћењем и оцењивањем рада органа
пословођења;
• предузимањем мера за унапређење квалитета рада органа
пословођења.
4. Основни показатељи квалитета по областима обезбеђења
квалитета на Универзитету
Члан 18.
Систематско праћење, периодичну проверу и оцењивање
квалитета за све области у којима се квалитет обезбеђује, спроводи
Одбор уз помоћ радних група Одбора, на начин, по динамици и
распореду коју је утврдио акционим планом спровођења стратегије
обезбеђења квалитета.
Основни показатељи (индикатори) квалитета по областима
утврђују се овим правилником, и то:
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студијски програми

- оцена предмета од стране студената који су претходне
године похађали наставу
- оцена студијског програма од стране студената који су
завршили студијски програм
- оцена студијског програма (на основу исхода учења) од
стране послодаваца
- подаци о запошљавању после завршеног студијског
програма
- број студијских програма који се реализују на даљину,
на енглеском језику и за који степен студија

наставни процес

- однос броја студената и броја наставника у сталном
радном односу (по степену студија)
- оцена наставног процеса од стране студената који су
завршили студијски програм
- пролазност студената по предметима у испитном року
и током школске године
- усаглашеност реализације наставе са усвојеним
календаром и правилима саопштеним на почетку
семестра и јавно доступним информацијама о
предметима
- наставне базе
- број ангажованих сарадника/наставника из
ненаставних институцијама (праксе) или број
наставника са најмање 5 година радног искуства у
ненаставним институцијама
- број ангажованих сарадника/наставника из
иностранства

наставници и
сарадници

- број наставника и број сарадника у сталном радном
односу
- број гостујућих наставника
- дистрибуција наставничких звања у установи
- број потенцијалних ментора за израду докторске
дисертације
- однос захтева за изборе у наставничка звања факултета
и минималних критеријума Универзитета
- оцена педагошког рада од стране студената
- међународне награде и стипендије (не односи се на
награђивање на конгресима)
- план одржавања/унапређивања наставничких и
педагошких компетенција
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студенти

наставна литература

научноистраживачки
и стручни рад

сарадња

ненаставна подршка
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- максималан и минималан број бодова остварених на
пријемном испиту за упис прве године о трошку буџета
и као самофинансирајући студент;
- број студената који следећу годину упише са
положених 60 ЕСПБ
- број студената који следећу годину упише са мање од
48 (50) ЕСПБ
- број студената који факултет заврши после н година са
просеком оцена
- број студената који факултет заврши до 2н година са
просеком оцена
- број студената који факултет заврши после 2н+1 годину
са просеком оцена
- покривеност предмета наставном литературом
- доступност предавања на сајту установе
- број стално запослених доктора наука
- укупан број запослених који учествују у
научноистраживачком и стручном раду
- број резултата научноистраживачког и стручног рада
(по правилнику) по години (или школској години)
- однос укупног броја и квалитета публикација и броја
стално запослених истраживача (или школској години)
- првих десет истраживача по цитираности са бројем
навода
- број међународних/ националних/ пројеката са
привредним организацијама
- број заједничких студијских програма са другом
високошколском установом
- број студијских програма са другом самосталном
високошколском установом из иностранства
- број студената који је боравио у другој националној/
међународној високошколској установи до једног
семестра
- број наставника који је у последњих десет година
био ангажован у наставном или научном раду у
иностранству у трајању од најмање 3 месеца
- укупан број ненаставних радника
- однос ненаставни радници/наставни радници у
сталном радном односу
- однос ненаставни радници/студенти
- постојање плана одржавања/усавршавања ненаставних
радника
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- однос укупан простор у m2/број студената
- оцена студената о квалитету простора и опреме за
извођење наставе (учионице, лабораторије и друге
специјализоване јединице, библиотека, информациона
подршка и рачунарски центар)
- број студената и дистрибуција по годинама и степену
студија који користе услуге Студентског центра
- број студената корисника студентског кредита/
стипендија
- однос укупног годишњег буџета установе и сопствених
прихода
- донације
- сумирани резултати из анкете за запослене

Одбор може да, по потреби, одлучи о увођењу додатних
индикатора по областима, а за процену студијских програма,
организационих јединица и Универзитета. Свака организациона
јединица може дефинисати и пратити додатне и/или ближе разрађене
индикаторе за проценту квалитета појединих стандарда, а за праћење
квалитета рада и планирање даљих активности.
Упитници и анкете су алати за прикупљање података на основу
којих се прате и процењују основни индикатори квалитета у оквиру
сваке области обезбеђења квалитета на Универзитету.
Садржина анкета и упитника који ће бити коришћени за процену
показатеља квалитета и вредновање студијског програма, наставног
процеса, педагошког рада наставника и сарадника, услова за рада
на Универзитету и његовим организационим јединицама (простор и
опрема), ненаставне подршке, научноистраживачког и стручни рада,
као и организације и рада установе и руководства, биће дефинисана
од стране Одбора, а кроз сарадњу са стручним службама, односно
одговарајућим телима организационих јединица Универзитета. Изглед
и садржина образаца за анкете и упитнике утврђује ректор, на предлог
Одбора.
Сва анкетирања су анонимна и обављају се у писаној форми и/
или електронским путем. Сви упитници се достављају одговорном
лицу организационих јединица или Универзитета.
Обрада података након завршеног анкетирања и прикупљања
упитника врши се у складу са одлуком Одбора.
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5. Самовредновање и оцена квалитета
Члан 19.
Универзитет је дужан да спроводи поступак самовредновања
и оцене квалитета, у складу са Законом, подзаконским актима и
Стратегијом обезбеђивања квалитета у интервалима од најмање три
године.
Поступак самовредновања се може спроводити и у краћим
интервалима у појединим областима или у целини, у складу са
планом рада Одбора, односно надлежног тела у оквиру организационе
јединице Универзитета.
Члан 20.
Поступак самовредновања на Универзитету спроводи комисија
коју образује Сенат Универзитета, на предлог Одбора, из реда чланова
радних тела Одбора, а коју чине представници наставног, ненаставног
особља и студената.
Поступак самовредновања на факултету спроводи комисија коју
образује Наставно-научно веће факултета, а коју чине представници
наставног, ненаставног особља и студената.
Одлуком о образовању комисије из става 1. и 2. овог члана
утврђује се њен састав, број чланова и начин избора, делокруг и начин
рада, методи, инструменти и област самовредновања као и друга
питања од значаја за спровођење поступка самовредновања.
Члан 21.
Поступак самовредновања спроводи се према стандардима и
упутству за самовредновање које је донео Национални савет за високо
образовање.
У поступку самовредновања обавезно се разматра оцена
студената, у складу са актима Универзитета и факултета.
Члан 22.
Након спроведеног поступка самовредновања комисија из члана
20. овог правилника систематизује и обрађује добијене податке и
сачињава писмени извештај о самовредновању који доставља Одбору,
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односно надлежном телу факултета за област обезбеђења квалитета,
ради давања мишљења.
Члан 23.
На основу резултата самовредновања и мишљења Одбора,
односно надлежног тела факултета, Сенат Универзитета, односно
Наставно-научно веће факултета, доноси одлуку о оцени квалитета
студијских програма, наставе и услова рада, односно о оцени
квалитета у појединим областима у којима се спроводио поступак
самовредновања.
Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи и предлог мера за
отклањање уочених слабости и за побољшање квалитета.
Члан 24.
Факултети у саставу Универзитета су дужни да достављају
Универзитету своје извештаје о самовредновању и одлуке о оцени
квалитета, као и друга документа од значаја за анализу, проверу и
праћење квалитета.
Члан 25.
Сенат Универзитета разматра, најмање, једном годишње стање
у области квалитета целокупног високог образовања на Универзитета
и факултетима у његовом саставу и предузима мере за побољшање
квалитета.
Члан 26.
Универзитет, односно факултет обезбеђује и чува целокупну
документацију везану за све активности, поступке и процесе у области
обезбеђења квалитета, на начин и по поступку прописаним актима
Универзитета, односно факултета.
Документа из става 1. овог члана обезбеђују се и у електронској
форми.
Члан 27.
Сажети извештај о самовредновању и одлука Сената односно
Наставно-научног већа о оцени квалитета објављује се на инернет
страници Универзитета односно факултета.
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Члан 28.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник
о обезбеђењу квалитета (“Гласник Универзитета у Београду’’, број
135/07).
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у “Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 612-3828/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11–пречишћени текст,
167/12 и 172/13) и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Центра
за електронско учење и образовање на даљину број 06-3071/10-13
од 12.7.2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11.9.2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ НА ДАЉИНУ
Члан 1.
Центар за електронско учење и образовање на даљину (у даљем
тексту: Центар) је организациона јединица Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Универзитет), организована ради систематског развоја
свих облика онлајн наставе, едукације наставног кадра и њиховог
професионалног усавршавањa.
Члан 2.
Задаци Центра су:
- Дефинисање и имплементација стратегија и политика развоја
високог образовања у домену електронског учења и образовања на
даљину;
- Израда и имплементација стратегије развоја електронског
учења и образовања на даљину Универзитета;
- Допринос развоју система осигурања квалитета високог
образовања у области студијских програма на даљину, програма
стручног оспособљавања и обуке на даљину;
- Допринос развоју стандарда компетенција потребних за
наставничку професију и њиховог професионалног развоја у домену
образовне технологије;
- Развој електронских уџбеника;
- Активно учешће у креирању националних развојних програма
образовања на даљину и пројеката као и изради програма на даљину и
метода рада за лица са посебним потребама;
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- Учешће у реализацији међународних развојних и истраживачких
програма у области образовања на даљину и електронског учења.
Члан 3.
Активности Центра су:
- Организација различитих активности у циљу подизања нивоа
дигиталне, информатичке, информационе и медијске писмености
запослених и студената на Универзитету путем курсева, радионица и
подршке студијским путовањима;
- Организација различитих активности у циљу дисеминације
информација о примерима добре праксе у области електронског
учења и образовања на даљину унутар академске заједнице Републике
Србије: састанци, семинари, радионице, конференције;
- Формирање базе ресурса за унапређење наставе и учења
уз помоћ информационих технологија: водичи, препоруке, онлајн
курсеви, формулари, прикази алата и сл;
- Пружање стручне подршке у области дидактичко-методичког
обликовања онлајн наставе и организациону подршку институцијама
које уводе или реализују образовање на даљину и електронско учење
(развој курикулума, израда трошковне анализе и модела балансираних
инвестиција у ИКТ, обука запослених и сл.) кроз публикације и
саветодавни рад.
Члан 4.
Факултети и институти који су у саставу Универзитета (у даљем
тексту: чланице) и Универзитетска библиотека имају предност при
коришћењу услуга Центра.
Услуге Центра могу користити образовне институције и други
привредни субјекти.
Члан 5.
Центар има директора.
Функцију директора Центра може обављати наставник
Универзитета који је у радном односу на једном од факултета у
саставу Универзитета и који има одговарајуће референце и искуство у
реализацији онлајн образовања.
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Директора Центра именује Сенат Универзитета, на предлог
ректора.
Директор Центра именује се на три године.
Члан 6.
Директор Центра доноси одлуку о коришћењу опреме Центра и
о спровођењу послова за лица и институције изван Универзитета уз
сагласност ректора Универзитета.
Члан 7.
Директор Центра:
- Организује рад Центра и оперативно управља радом Центра;
- Координира рад Центра са чланицама Универзитета;
- Припрема и предлаже програм рада и развоја Центра као и
план набавке на годишњем нивоу;
- Спроводи и друге послове из домена делатности Центра по
налогу ректора Универзитета;
- Предлаже да се ангажује, по потреби, стручни кадар за
обављање краткорочних или дугорочних активности, уз сагласност
ректора Универзитета.
Директор Центра је одговоран за благовремено и потпуно
спровођење одлука органа Универзитета у области рада Центра, као и
за реализацију послова и пројеката поверених Центру.
Члан 8.
Центар има заменика директора.
Заменика директора именује ректор Универзитета, на предлог
директора Центра, из реда запослених на Универзитету.
Заменик директора замењује директора Центра за време његовог
одсуства и координира радом Центра.
Члан 9.
Средства за рад Центра обезбеђују се из буџета Републике, из
сопствених прихода Центра и других извора.
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Средства за почетак рада Центра обезбеђује из сопствених
прихода Универзитет.
Универзитет води посебну евиденцију о финансијском
пословању Центра.
Члан 10.
1.

Седиште Центра се налази на Универзитету, Студентски трг бр.
Члан 11.

Стручне и административно-техничке послове за потребе
Центра обавља Стручна служба Универзитета.
За послове из члана 7. и 8. овог правилника и послове из става
1. овог члана, као и за материјалне трошкове, из сопствених прихода
Центра издваја се 20% од домаћих производа, односно 16,67% од
међународних, осим ако уговори о реализацији пројеката не дефинишу
другачију расподелу трошкова.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 612-3167/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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 162/11- пречишћен текст и 167/12)
а на предлог Рударско-геолошког и Фармацеутског факултета
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. септембра 2013. 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 2013/2014. годину
УТВРЂУЈУ СЕ измене и допуне Одлуке о броју студената који
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2013/2014.
годину, и то:
У складу са новим одлукама о акредитацији у школској 2013/2014.
години уписаће се:
На студијске програме Рударско– геолошког факултета:
- мастер академске студије инжењерства нафте и гаса 16 студената
(са досадашњих 32 на 16),
- мастер академске студије инжењерства заштите животне
средине 16 студената (са досадашњих 32 на 16),
- мастер академске студије геологије 60 студената (са досадашњих
45 на 60),
- мастер академске студије геофизике 10 студената (са
досадашњих 8 на 10).
На студијске програме Фармацеутског факултета:
- специјалистичке академске студије Фармацеутски менаџмент и
маркетинг – 24 самофинансирајућа студента
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-специјалистичке академске студије Фармакоекономија
фармацеутска легислатива – 36 самофинансирајућих студената.

и

(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 06 – 3972/3 - 13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 174, 15. новембар 2013.

115

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06243-VII/2.3. од 1. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 11. септембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма докторских
студија:
- Економија,
- Статистика и
- Пословно управљање.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 27. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 19. јуна 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јула 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 61201-3351/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06243-VII/2.1. од 1. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 11. септембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Економија, пословно управљање и статистика..
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 27. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 19. јуна 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јула 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 61201-3351/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08,
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07),
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06243-VII/2.2. од 1. јула 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 11. септембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма мастер
академских студија:
- Економска анализа и политика,
- Рачуноводство, ревизија и пословне финансије,
- Банкарски и финансијски менаџмент,
- Економска политика и развој,
- Пословно управљање,
- Квантитативна анализа,
- Међународни економски односи,
- Макроекономија привреда у транзицији и
- Квантитативне финансије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
О б р а з л о ж ењ е:
Економски факултет је дана 27. јуна 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставнонаучно веће Факултета на седници одржаној 19. јуна 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 1. јула 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 61201-3351/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење),
члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11 и 167/12), a на
предлог Савета Центра за континуирану едукацију, Сенат Универзитета
на седници одржаној 11. септембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Београдска
летња школа византијског језика и цивилизације“ на Универзитету у
Београду. Програм ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану
едукацију Универзитета у Београду.
О б р а з л о ж е њ е:
Савет Центра за континуирану едукацију, на основу иницијативе
проистекле из сарадње Универзитета у Београду и Универзитета у
Бечу, поднео је предлог за доношење програма сталног усавршавања
под називом „Београдска летња школа византијског језика и
цивилизације“ у трајању од 90 часова. Програм ће се реализовати у
оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду.
У реализацији програма учествоваће предавачи са Универзитета у
Београду, Универзитета у Бечу, Института за византијске и новогрчке
студије, Византолошког института САНУ.
Сенат Универзитета на седници одржаној 11. септембра 2013.
године, размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Ање (Зоран) Николић на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-21149/3-12, од 01.07.2013. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Ање (Зоран) Николић и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-21149/3-12, од 01.07.2013. године, којом се одбија
признавање високошколске исправе American College of Thessaloniki, Солун, Грчка, од 23.06.2010. године, из разлога што је, на основу
поступка спроведеног у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, у складу са чл. 104. и 105. Закона о високом образовању,
утврђено да се предметна страна високошколска установа не налази
у систему високог образовања Грчке, која је држава издавања односне
дипломе.
Образложење
Универзитету у Београду обратила се Ања (Зоран) Николић,
рођена 07.09.1987. године у Нишу, Република Србија, захтевом за
признавање дипломе коју је издао American College of Thessaloniki,
Солун, Грчка, на којем је именована стекла образовање. Стручни
органи Факултета размотрили су све списе предмета и, дописом од
21.02.2012. године, предложили Комисији Универзитета доношење
одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома основних
академских студија (дипломирани политиколог – међународна
политика). Комисија Универзитета у Београду затражила је од
ENIC Центра Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије информацију о статусу акредитованости наведене
високошколске установе. Пошто је, дописом бр. 06/612-8672/4-12, од
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20.03.2012. године, од Министарства прибавила тражену информацију,
којом је обавештена о томе да се наведена установа не налази у систему
високог образовања Шпаније, Комисија је, на седници одржаној
15.03.2013. године, донела одлуку бр. 06-613-8672/4-11, од 01.07.2013.
године, којом се признавање предметне исправе одбија.
Ања (Зоран) Николић поднела је на ову одлуку Жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр.06-613-21149/3-12, од 16.07.2013. године,
којом је захтевала да предметна одлука буде укинута, будући да, по
наводима жалбе, Грчка не допушта формирање приватних факултета,
али допушта функционисање страних факултета на својој територији,
на којима се издају стране дипломе, без потребе акредитовања, у које
се убраја и наведена високошколска установа., након што Комисија
у разматрање узме додатне податке о акредитованости предметне
установе. На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
11.09.2013. године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је
да нема довољно елемената да се укине односна одлука, будући да
жалба кандидаткиње, као и документација која је приложен приликом
њеног улагања, не садржи елементе који би омогућили укидање или
преиначавање одлуке, те је усвојена одлука као у диспозитиву.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 613-21149/4-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Беконa (Рагми) Агушиja на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-18984/4-12, од 01.07.2013. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Беконa (Рагми) Агушиja и потврђује Одлука
о могућности признавања стране високошколске исправе, бр. 06613-18984/4-12, од 01.07.2013. године, којом се одбија признавање
високошколске исправе Државног универзитета у Тетову, Филозофски
факултет, Тетово, Република Македонија, од 29.04.2010. године, на
којем је Бекон (Рагми) Агуши стекао образовање.
Образложење
Универзитету у Београду и Филозофском факултету обратио
се Бекон (Рагми) Агуши, рођен 28.12.1985. године у Прешеву,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Државног
универзитета у Тетову, Филозофски факултет, Тетово, Република
Македонија, на којем је именовани стекао образовање. Стручни
органи Факултета размотрили су све списе предмета и предложили
Комисији Универзитета доношење одлуке којом се предметна
диплома не признаје као диплома основних академских студија
студијског програма историје, будући да је програм студија наведене
стране високошколске установе, укључујући обим и садржину
савладаног студијског програма, готово у потпуности некомпатибилан
са програмом на Филозофском факултету Универзитета у Београду.
Поред тога, стручни органи Факултета утврдили су да дипломски
рад подносиоца захтева не одговара основним стандардима научне
историографије, као и да у савладаном студијском програму није
у довољној мери заступљена историја Србије и српског народа,
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као ни историја Југославије, општа историја и историја Европе и
света у средњем и новом веку. Факултет је, из наведених разлога,
констатовао да постоје суштинске разлике у односу између стечених
квалификација кандидата и знања и вештина које је неопходно стећи
на иностраним високошколским установама како би диплома била
призната као диплома основних академских студија, са стручним
називом дипломирани историчар. Комисија Универзитета у Београду,
узимајући у обзир наведене ставове стручних органа Факултета и
утврђена правила о признавању страних високошколских исправа,
донела је одлуку којом се признавање предметне исправе одбија.
Бекон (Рагми) Агуши поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду, бр. 06-613-18984/4-12, од 10.07.2013.
године, захтевајући да предметна исправа буде призната као диплома
основних академских студија, са стручним називом дипломирани
историчар, обзиром да је, током средњошколског образовања савладао
садржаје за које је у предлогу одлуке Факултета наведено да недостају
у студијском програму који је кандидат савладао на наведеној
високошколској установи. На седници Сената одржаној 11.09.2013.
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи односна одлука Комисије, будући
да је из жалбе кандидата, као и из документације приложене током
покретања поступка признавања, било видљиво да нема основа да
предметна исправа буде призната као диплома основних академских
студија, са стручним називом дипломирани историчар, те је усвојена
одлука као у диспозитиву.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 613-18984/5-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 76/05), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа (“Гласник Универзитета
у Београду” број 129/06), а по жалби Ahmed (Muftah) Gialghem на
Извештај и Одлуку о могућности признавања стране високошколске
исправе, бр. 06-613-228/2-12, од 03.07.2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 11.09.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Ahmed (Muftah) Gialghem и усваја Извештај
и Одлука о могућности признавања стране високошколске исправе,
бр. 06-613-228/2-12, од 03.07.2013. године, којом се високошколска
исправа Института Африка за средње и високо образовање, Триполи,
Либија, од 10.09.2003. године, признаје у сврху наставка образовања
на Универзитету у Београду, студијски програм мултидисциплинарних
двогодишњих мастер академских студија – Тероризам, организовани
криминал и безбедност (120 ЕСПБ), уколико испуни услове уписа и
рангира се на листи у оквиру одобреног броја за упис студената.
Образложење
Универзитету у Београду обратио се Ahmed (Muftah) Gialghem,
рођен 1980. године у Риму, Италија, захтевом за признавање дипломе
Института Африка за средње и високо образовање, Триполи, Либија, од
10.09.2003. године. Након подношења захтева, руководилац студијског
програма усвојио је и Универзитету у Београду доставио Извештај и
Одлуку о могућности признавања стране високошколске исправе бр.
бр. 06-613-228/2-12, од 03.07.2013. године, којим се односна исправа
признаје у сврху наставка образовања на Универзитету у Београду,
студијски програм мултидисциплинарних двогодишњих мастер
академских студија – Тероризам, организовани криминал и безбедност
(120 ЕСПБ), уколико испуни услове уписа и рангира се на листи у
оквиру одобреног броја за упис студената.
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Ahmed (Muftah) Gialghem поднео је на овај Извештај жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-613-228/3-12, од 10.07.2013.
године, захтевајући да предметна исправа буде призната тако да
кандидат стекне право на наставак образовања на једногодишњим
мастер академским студијама (60 ЕСПБ) и у ту сврху поднео додатну
документацију.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
11.09.2013. године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је
да нема довољно елемената да се преиначи односни Извештај, будући
да је из захтева кандидата, као и из документације приложене током
покретања поступка признавања, било видљиво да је руководилац
студијског програма исправно одлучио, те је усвојена одлука као у
диспозитиву.
(Београд, 12. септембар 2013. године; Број: 613-228/4-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

126

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 Наставно-научног већа
Учитељског факултета број 8/40 од 26.8.2013. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Гордана Стојановић, ред. проф. Учитељског
факултета, чланства у Већу научних области друштвено-хуманистичких
наука.
2. Именујe се др Ивица Радовановић, ред. проф. Учитељског
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 31. октобра 2013.године.
(Београд, 12. септембар 2013.године; Број: 61202-3834/2-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. Правилника о награђивању студената
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду, број
149/2009), доносим
ОДЛУКУ
За школску 2011/2012. годину додељује се награда “Студент
генерације”, следећим студентима:
1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЈОВАНА БУГАРСКИ 9,77
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ЈОВАН ПЕШОВИЋ 9,94
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИРЕНА МАНOJЛОВИЋ 9,76
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СЛОБОДАН РАДОВАНОВИЋ 9,73
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ЖЕЉКО СПАСЕНИЋ 9,93
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
АЛЕКСАНДРА ЛЕКИЋ 10,00
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА ЈЕЛИЋ 10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛОШ СИМЕУНОВИЋ 9,93
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НИКОЛА РАДОВАНОВИЋ 10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛИП СЛАВКОВИЋ 9,98
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
МИРЈАНА ИГЊАТОВИЋ 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРКО ШУКУНДА 10,00
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛОШ ЧУДИЋ 9,77
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14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
МАРИНА МИЛЕНКОВИЋ 9,82
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МИЉАНА БАЋЕВИЋ 9,71
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
МИЛАН СТОЈАНОВИЋ 9,73
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
ВЛАДИМИР ПАУНОВИЋ 10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НЕНАД СИНЂЕЛИЋ 9,70
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
ДАРКО ДАВИТКОВ 9,91
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
МАРЈАНА БАКАЈАЦ 9,75
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
МИЛАН КРСТИЋ 9,93
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
МАРИЈА ЦВИЈЕТИЋ 9,93
23. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ 9,52
24. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
МИЛОШ БАЉОЗОВИЋ 10,00
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
МАРИНА ФИЛИПОВИЋ 9,27
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА ТОДОСИЈЕВИЋ 9,86
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ВЛАДИМИР ГЛИГОРИЈЕВИЋ 9,90
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
МАКСИМИЛИЈАН ДОРОСЛОВАЧКИ 10,00
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ 9,94
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
СИМЕОН МИНИЋ 9,97
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31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ЉУБИНА БРАДОЊИЋ 9,37
(Београд, 06. септембар 2013.године; Број: 612-4026-1-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

