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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 162/11 – пречишћени
текст, 167/12 и 172/13), Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 29. октобра 2013. године, доноси
ПОЛИТИКУ КВАЛИТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Политика квалитета Универзитета у Београду (у даљем
тексту Универзитет) представља основу за успостављање, проверу
и унапређење и свих процеса рада на Универзитету, а у циљу
остваривања основне делатности самосталне високошколске установе
која проистиче из националне стратегије образовања, националних
прописа и принципа болоњске декларације.
Универзитет представља целину коју чини 31 високошколска
установа и 11 научних институти. У спровођењу Политике квалитета,
Универзитет остварује међусобну сарадњу и подстиче заједнички
рад свих својих делова, запослених (наставних и ненаставних
радника) и студенaта, као и сталну комуникацију са корисницима
резултата наставног, научног и стручног рада. Такође, Универзитет
остварује сталну сарадњу са другим високошколским установама и
институцијама у земљи и иностранству.
Испуњавајући захтеве корисника у процесима образовања,
истраживања и успешне примене научних достигнућа у процесима
и методама рада и пословања, сврха Универзитета јесте да обезбеди
поверење и задовољство квалитетом услуга које пружа и то како
корисника (студената и послодаваца), тако и пружаоца услуга
(запослених) и оснивача (држава).
Универзитет тежи да и даље представља модерну европску
високошколску институцију препознатљиву по својим наставним,
научним и стручним достигнућима и компетенцијама (запослених и
свршених студената) и да као равноправни партнер буде саставни део
европског образовног и истраживачког простора.
Универзитет спроводи наставни процес континуираним
иновирањем студијских програма, увођењем нових студијских
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програма у складу са захтевима тржишта рада, применом савремених
метода, техника и методологија у образовном процесу, на начин
упоредив са трендовима образовања у Европи и свету, у складу са
захтевима корисника високог образовања уз стално унапређење
квалитета својих процеса и услуга.
Научноистраживачки рад на Универзитету и постигнути
резултати представљају основ за иновативни приступ; пренос нових
знања ка конкретним производима и услугама, односно представља
основ за унапређење квалитета наставног особља и наставног процеса,
коришћењем сопствених резултата и достигнућа.
Универзитет гради свој наставни, научноистраживачки успех
остваривањем својих основних оперативних циљева:
- унапређење квалитета студијских програма,
- повећање броја студијских програма у складу са захтевима
тржишта рада,
- повећање броја студената и повећање интересовања за студије
на Универзитету,
- унапређење знања и компетенција наставног и ненаставног
особља,
- оптимално коришћење материјалних и људских ресурса,
- унапређење квалитета научно истраживачког рада,
- унапређење квалитета библиотекарских и информационих
ресурса,
- унапређење квалитета услова рада, простора и опреме,
- унапређење квалитета постојеће и израда нове документације,
- јачање улоге запослених и студената у самовредновању и оцени
квалитета,
- повећање нивоа квалитета процеса управљања.
Органи управљања Универзитета обезбеђују разумевање,
примену и одржавање ове политике квалитета у свим деловима
Универзитета појединачно и Универзитету као целини. Право и
обавеза свих запослених на Универзитету је да спроводе Политику
квалитета, унапређују квалитет и да својим радом доприносе научном
и стручном угледу Универзитета.
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Запослени и студенти одговорно спроводе Политику квалитета
и дају предлоге за још бољи систем успостављања, очувања и
унапређења квалитета.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/3-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 162/11 –
пречишћени текст, 167/12 и 172/13) и Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
(„Службени гласник РС“ број 106/06), Савет Универзитета у Београду,
на предлога ректора, преиспитујући основни документ из 2007. године
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/06; вер. 0), на седници
одржаној 29. октобра 2013. године, доноси
СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
ревидиран и означен као вер. 1.
1. УВОД
Стратегија обезбеђивања квалитета (у даљем тексту: Стратегија)
је јавни, стратешки и развојни документ у области успостављања,
праћења и унапређења система квалитета на Универзитету у Београду,
факултетима, институтима и другим организационим јединицама у
његовом саставу (у даљем тексту: Универзитет).
Опредељење Универзитета, да стално и систематски ради на
унапређивању система управљања квалитетом у свим областима рада,
дефинисано је политиком квалитета. Основни циљ политике квалитета
је усмеравање одлука, планова и поступака за спровођење, праћење и
унапређивање квалитета.
У складу са чланом 32. и 33. Закона о високом образовању
(у даљем тексту: Закон), Универзитет обавља делатност високог
образовања обједињујући образовни, научноистраживачки и стручни
рад. Универзитет обавља и издавачку делатност у оквиру потреба
високог образовања, као и друге послове на комерцијализацији
резултата научног, истраживачког и, у одређеним сегментима,
уметничког рада под условима који не угрожавају квалитет наставе.
Стратегија дефинише основне циљеве и приоритете у оквиру
делатности које обавља Универзитет. Овај документ треба да пружи
основу за унапређење система квалитета и да дефинише начине
остваривања овог циља.
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Стратегија је трајан документ Универзитета који ће периодично
бити преиспитиван и мењан, односно допуњаван (и то најмање једном
у три године) и који служи као основ за израду акционих планова
у области управљања квалитетом (краткорочних, средњорочних и
дугорочних).
2. МИСИЈА
Полазећи од тога да је високо образовање основ за развој
друштва заснованог на знању и његовог даљег економског и културног
напретка, основ за унапређења људских права и слобода, мисија
Универзитета јесте да кроз образовање, научноистраживачки рад и
учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише академске
стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама
друштва и пројектованим националним развојем.
Да би остварио своју мисију, Универзитет је трајно опредељен
да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у
јединствени Европски простор високог образовања.
3. ЦИЉЕВИ
• Циљ израде ове стратегије јесте што квалитетније остваривање
Законом и Сратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године
постављене визије и мисије високог образовања и мисије и визије
Универзитета као водеће високошколске установе у региону као и
високом месту на европском и светском образовном простору.
Универзитет за своје дугорочне циљеве поставља:
• стратешко планирање високог образовања које је усаглашено
са потребама тржишта рада;
• унапређење квалитета делатности високог образовања;
• повећање ефикасности студирања;
• унапређење квалитета и обима научноистраживачког рада;
• повећање обима трансфера технологија, примене и
комерцијализације резултата научног, истраживачког и, у одређеним
сегментима, уметничког рада;
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• успостављање и развој концепта образовања током живота
(целоживотног учења);
• повећање обима међународне сарадње и интернационализација
Универзитета;
• повећање доприноса привредном, културном и академском
животу националне заједнице.
Овако дефинисани дугорочни циљеви могу бити остварени
планским управљањем системом квалитета, који треба да доведе до
повећаног степена интeрне интеграције Универзитета.
Дугорочни циљеви могу бити остварени на основу правилно
постављених краткорочних и средњорочних циљева, реално
планираних и доследно проведених активности које произилазе из
Стратегије и који ће обезбедити унапређење квалитета Универзитета,
факултета, института и других организационих јединица у његовом
саставу. Стратегија представља основ за планирање и дефинисање
одређених циљева који треба да буду мерљиви, изводљиви, релевантни
и временски одређени (СМАРТ).
4. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Полазну основу за израду стратегије којом се планирају процеси
обезбеђивања квалитета, чине следећа документа:
• Периоднична анализа стања високог образовања на
Универзитету и факултетима у његовом саставу према показатељима
које Универзитет има (слабости, опасности, могућности и предности
– тзв. СWОТ анализа) и документима израђеним на основу њих (из
2008. године и из 2013. године);
• Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома
у високом образовању (11. 04. 1997. године), коју је ратификовала
наша земља 2003. године;
• Болоњска декларација (19. 06.1999. године) коју је наша земља
потписала 2003. године;
• Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/05; 100/2007 – аутентично тумачење; 97/2008; 44/2010; 93/2012);
• Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
(„Службени гласник РС“ број 107/2012);
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• Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
РС“ број 110/2005; 50/2006; 18/2010);
• Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколских установа, („Службени гласник РС“ број
106/2006);
• Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу
квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ број
106/06; 73/2011);
• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник
РС“ број 106/2006; 112/2008; 70/2011);
• Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у
Београду“ број 140/08);
• Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13
Универзитет је стратешки опредељен да се стара о развоју
високог образовања и других делатности које обавља у складу са
наведеним документима.
5. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Мере за обезбеђење квалитета обухватају активности којима се
унапређује квалитет.
1. Интерне мере за обезбеђивање квалитета су:
- преиспитивање договорене политике квалитета;
- праћење усаглашености са стандардима усвојеним од стране
Националног савета за високо образовање и Универзитета;
- периодичне интерне провере у оквиру сваке организационе
јединице Универзитета и Универзитета у целини;
2. Екстерну (спољашњу) контролу рада Универзитета
обавља Комисија за акредитацију и проверу квалитета. Обавезно
самовредновање и оцена квалитета по свим областима у складу са
стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима
од највише од 3 године, односно, по потреби и у краћим интервалима,
у складу са општим актом Универзитета, односно појединачног акта
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његових организационих јединица. Екстерну проверу квалитета може
обављати и друга организација коју ангажује Универзитет или његова
организациона јединица (међународна акредитација, сертификација,
рангиарње и сл.);
3. Акредитација Универзитета, у складу са стандардима
Националног савета за високо образовање у Законом прописаном
року, као и по посебном захтеву Универзитета у краћим роковима и
акредитација од стране иностране акредитационе агенције;
4. Унапређење и усаглашавање студијских програма по обиму и
садржају са савременим научним и стручним достигнућима;
5. Припрема нових студијских програма у складу са потребама
тржишта рада.
6. Обавеза да се у обављању делатности високог образовања
остварује јединство образовног, стручног и научноистраживачког рада
чији се садржаји и резултати, односно знања, користе у наставном
процесу;
7. Развој међународне сарадње кроз извођење заједничких
студијских програма, размену наставника и студената, реализацију
заједничких пројеката и интернационализацију Универзитета у оквиру
наставне и научноистраживачке делатности.
8. Унапређење критеријума за избор наставника и сарадника;
9. Унапређивање квалитета наставног процеса, ефикасности
процеса учења и применљивости исхода учења, кроз примену
савремених техника и технологија извођења наставе и иновативни
приступ у обављању ове делатности.
10. Повећање друштвене одговорности Универзитета у
обезбеђивању могућности школовања студената који припадају
осетљивим групама.
11. Ангажовање Универзитета на унапређењу услова студирања,
активности који унапређују студентски стандард и организовање
(смештај, исхрана, стипендије, саветовалишта, ван наставне
активности, волонтерски и друштвено корисни рад студената).
12. Развој и реализација програма за учење током живота
(целоживотно учење).
13. Стручно усавршавање наставног и ненаставног особља у
области њиховог рада.
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14. Унапређење сарадње са послодавцима и дипломираним
студентима у циљу добијања повратне информације о квалитету
студијских програма и компетенција које су стекли дипломирани
студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси);
15. Унапређење услова за рад представницима студената у
процесу вредновања наставног процеса и задатака Универзитета;
16. Унапређење рада сталног тела за праћење и контролу
квалитета на Универзитету – Одбор за обезбеђење и унапређење
квалитета, који има задатак да стално прати, контролише и анализира
квалитет остваривања делатности високог образовања и других
делатности које обавља Универзитет, да предлаже мере за унапређење
квалитета и даљег развоја Универзитета и да најмање једном годишње
подноси извештај Сенату и Савету.
17. Унапређење ресурса за организовано прикупљање, обраду
и анализу података од значаја за процену оствареног квалитета,
спровођења система квалитета и степена успешности у остваривању
постављених циљева и задатака;
18. Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета
на интернет страници Универзитета и у периодичним публикацијама;
19. Обавеза да стално промовише и изграђује усвојену
политику квалитета на Универзитету, као и стручно усавршавање
наставног, ненаставног и руководећег особља које активно учествује
у свим делатностима Универзитета (семинари, радионице, контакти и
размена искустава и информација са другим домаћим и међународним
институцијама).
Применом мера за обезбеђење квалитета и сталном контролом,
уз потребну финансијску подршку, Универзитет обезбеђује услове за
постизање повећања ефикасности, у свим делатностима које реализује
6. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени на Универзитету,
факултетима, институтима и другим организационим јединицама и
студенти. Они оставрују своја права и обавезе кроз учешће у раду
органа и стручних тела Универзитета и/или његових организационих
јединица.
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Органи и стручна тела која су управна структура обезбеђења
квалитета су:
- Сенат
- Савет
- Одбор за обезбеђење и унапређење квалитета
- Студентски парламент
- Комисије задужене за обезбеђење и унапређење квалитета у
свим организационим јединицама Универзитета
Спровођење договорене политике, кроз конкретне мере и
активности одвија се, највећим делом, кроз Центар за обезбеђење
квалитета у координацији Одбор за обезбеђење и унапређење
квалитета. Ова тела раде у сарадњи са одговарајућим телима задуженим
за квалитет организационих јединица у саставу Универзитета.
Организациона политика квалитета мора да буде усмеравана
од стране највишег руководства Универзитета, а њена примена
подразумева активно учешће свих запослених.
Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су
регулисана Статутом и другим општим актима Универзитета.
Универзитет, односно стална тела одговорна за обезбеђење
квалитета, треба да сталним активностима и повременим екстерним
проверама, подстичу развој система квалитета у свим организационим
јединицама Универзитета јер се на тај начин обезбеђује квалитет целе
установе, боља ефикасност у раду у свим делатностима које обавља и
већи ниво интеграције Универзитета.
7. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
Обезбеђивање квалитета рада на Универзитету се врши у
следећим областима:
• студијски програми,
• наставни процес,
• наставници и сарадници,
• студенти,
• наставна литература,
• научноистраживачки и, у одређеним сегментима, уметнички
рад,
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• сарадња,
• ненаставна подршка,
• ресурси (простор, опрема, смештај и исхрана студената),
• финансирање,
• управљање.
Универзитет обезбеђује квалитет у свакој од наведених области,
преме планираним активностима и процедурама система квалитета за
одговарајуће области.
8. АКЦИОНИ ПЛАН
За спровођење ове стратегије Одбор за обезбеђење и унапређење
квалитета ће сачинити Акциони план по областима, најкасније до
краја јула 2013. године. Овим планом ће бити ближе утврђени циљеви,
мере и активности, тела која ће бити надлежна за спровођење тих
мера, крајњи рокови за извршење планираних активности и мерљиви
индикатори за контролу реализације.
9. ЗАВРШНИ ДЕО
Ову стратегију објавити у Гласнику Универзитета у Београду и
на интернет страници Универзитета.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/4-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 150/09),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29.10.2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
I
Због истека периода за који су бирани, констатује се да је престао
мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Боријана Соковића, студента Технолошко-металуршког
факултета
2. Марине Квржић, студента Филолошког факултета
3. Марка Павловића, студента Географског факултета
4. Ранка Стојановића, студента Машинског факултета
5. Саше Ђурђевића, студента Шумарског факултета.
II
На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
7.10.2013. године, верификује се мандат следећих чланова Савета из
реда студената:
1. Петке Станишић, студента Православног богословског
факултета
2. Александре Јанковић, студента Учитељског факултета
3. Марка Антића, студента Правног факултета
4. Владана Вујића, студента Факултета политичких наука
5. Милоша Узелца, студента Технолошко-металуршког
факултета.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/5-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст, 167/12
и 172/13) и чл. 5. и 10. Пословника Савета Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду, број: 134/07 и 150/09), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29.10.2013. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
БИРА СЕ др Драгослав Стаменковић, редовни професор
Стоматолошког факултета, за заменика председника Савета
Универзитета у Београду.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/6-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13) и предлога Студентског парламента Универзитета
од 8.10.2013. године, Савет Универзитета, на седници одржаној
29.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
МИЛОШ ОБРАДОВИЋ, студент Универзитета у БеоградуФакултет спорта и физичког васпитања
изабран је
за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску
2013/2014. годину.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/7-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење 97/08,
44/10, 93/12 и 89/13) и члана 149. 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
29.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА
И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОСЛОВА НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду
издвајају део сопствених прихода за финансирање заједничких
послова на нивоу Универзитета према следећим критеријумима:
1. Чланарина факултета и института у износу од по 10.000,00
динара месечно.
2. Део школарине студената који се сами финансирају, а који се
први пут уписују на студијске програме основних студија у износу од
1.500,00 динара по студенту.
3. Део школарине студената који се сами финансирају а који
уписују наредну школску годину на основним студијама у износу од
1.000,00 динара по студенту.
4. Део школарине студената који се сами финансирају на
студијским програмима мастер, специјалистичких и докторских
студија, а који се уписују у текућој школској години, у износу од
1.000,00 динара по студенту.
5. За студенте које факултет ослободио плаћања школарине,
факултет није у обавези да уплати накнаде из тачке 3 и 4, с тим што је
у обавези да Универзитету достави списак таквих студената.
Студентима из става 1. тач. 2, 3 и 4 сматрају се студенти који
студирају према Закону о високом образовању, почев од генерације
2006/2007. година.
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Члан 2.
Средства из члана 1. став 1. тачка 1. факултет, односно институт
уплаћује Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец.
Средства из члана 1. став 1. тачка 2. факултет уплаћује
Универзитету након сваког уписног рока, а према броју уписаних
студената који се сами финансирају.
Средства из члана 1. став 1. тачка 3. и 4. факултет уплаћује
Универзитету након октобарског уписног рока, одједном или у 4 рате
а према броју уписаних студената који се сами финансирају.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/8-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 57. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду’’, број 162/11, 167/12 и 172/13), Савет
Универзитета, на седници одржаној 29.10.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Савет Универзитета образује Комисију Савета, као стручно тело
Савета.
Члан 2.
Комисија Савета има 9 чланова.
Члан 3.
Именују се следећи чланови Комисије Савета:
1. Проф. др Живан Лазовић, представник групације друштвенохуманистичких наука у Савету
2. Проф. др Гордана Лепосавић, представник групације
медицинских наука у Савету
3. Проф. др Петар Марин, представник групације природноматематичких наука у Савету
4. Проф. др Марко Иветић, представник групације техничкотехнолошких наука у Савету
5. Др Марина Соковић, представник института у Савету
6. Владан Вујић, представник студената у Савету
7. Три представника истакнутих стручњака у различитим
областима привредног и друштвеног живота које именује ректор, на
предлог председника Савета.
Члан 4.
Рад Комисије Савета координира председник Савета.
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Члан 5.
Задатак Комисије Савета је да разматра питања из надлежности
Савета, као и друга питања од значаја за Универзитет и да упућује
предлоге и сугестије Савету у вези са овим питањима.
Члан 6.
Мандат сталних чланова Комисије Савета траје 3 године, осим
чланова Комисије из реда представника студента, чији мандат траје
годину дана.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/9-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну
етику („Гласник Универзитета у Београду“, број 137/07), Савет
Универзитета, на седници одржаној 29.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање проф. др Петра
Шкундрића, саветника премијера за енергетику, за члана Одбора
за професионалну етику из реда чланова Савета – представника
оснивача.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/10-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број162/11 –
пречишћени текст, 167/12 и 172/13), Савет Универзитета у Београду,
на седници одржаној 29.10.2013. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ др Душко Витас, ванредни професор
Математичког факултета, чланства у Управном одбору Универзитетске
библиотеке, због истека мадата.
II
ИМЕНУЈУ СЕ др Душко Витас, ванредни професор
Математичког факултета, за члана Управног одбора Универзитетске
библиотеке из реда професора Универзитета.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/11-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 –
пречишћени текст, 167/12 и 172/13), Савет Универзитета у Београду,
на седници одржаној 29.10.2013. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Иванка Поповић, проректор Универзитета
у Београду, за члана Управног одбора Веслачког клуба „Капетан
Миша’’.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ др Ратомир Јовић, интерни ревизор у Стручној
служби Универзитета у Београду, за члана Надзорног одбора Веслачког
клуба „Капетан Миша’’.
III
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
за чланове Скупштине Веслачког клуба „Капетан Миша’’:
1. проф. др Милорад Милованчевић, декан Машинског факултета
2. проф. др Дејан Филиповић, декан Географског факултета.
(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/12-13)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 759/3 од 13.06.2013. године
и мишљења Већа научних области природно-математичких наука,
број: 61202-3237/3-13 од 30.09.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Цветковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Математика – Рачунарство.
Образложење
Машински факултет је дана 20.03.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Математика – Рачунарство, 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 Александар Цветковић 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 24.06.2013.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 30.09.2013. године дало је мишљење да се др
Александар Цветковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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. октобар 2013. године; Број: 61202-3237/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Економског факултета, број: 1380/3 од 19.06.2013.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-3234/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Прашчевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Економска теорија и анализа – Основи макроекономије,
Макроекономска анализа и Историја економије.
Образложење
Економски факултет је дана 03.04.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Економска теорија и анализа – Основи макроекономије,
Макроекономска анализа и Историја економије због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.04.2013. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 19.06.2013. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Александра Прашчевић
изабере у звање редовног професора.
Економски факултет је дана 20.06.2013. 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 02.07.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Александра
Прашчевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Економског 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3234/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Економског факултета, број: 2470/3 од 18.09.2013.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-4360/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранко Урошевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област
Статистика и математика – Операциона истраживања.
Образложење
Економски факултет је дана 26.06.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Статистика и математика – Операциона истраживања, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.07.2013. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 18.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Урошевић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 20.09.2013. 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 03.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Бранко
Урошевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Економског 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4360/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 1216/1-IV/2 од 26.09.2013. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4481/213 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Данијел Синани у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Етнологија – Антропологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Етнологија – Антропологија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.07.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 26.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Данијел Синани изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др
Данијел Синани може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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, 16. октобар 2013. године; Број: 61202-4481/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 организационих наука, број: 05-02 бр. 4/61
од 28.06.2013. године и мишљења Већа научних области правноекономских наука, број: 61202-3438/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Петровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу
научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент дисциплине.
Образложење
Факултет организационих наука је дана 17.10.2012. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.05.2013. године
преко Библиотеке, сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих
наука, на седници одржаној дана 28.06.2013. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Петровић изабере у
звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 03.07.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Дејан
Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61202-3438/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 1216/1-IV/1 од 26.09.2013. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4480/213 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Антонијевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Етнологија – Антропологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Етнологија – Антропологија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.09.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 26.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Антонијевић изабере
у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др
Драгана Антонијевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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, 16. октобар 2013. године; Број: 61202-4480/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Хемијског
факултета, број: 716/4 од 12.09.2013. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-4265/2-13 од 26.09.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душанка Милојковић-Опсеница у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу
научну област Аналитичка хемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 22.05.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Аналитичка хемија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.07.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 12.09.2013. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Душанка МилојковићОпсеница изабере у звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 18.09.2013. 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 20.09.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној дана
26.09.2013. године дало је мишљење да се др Душанка МилојковићОпсеница може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Хемијског 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4265/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 1216/1-IV/3 од 26.09.2013. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4482/213 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивана Спасић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Социологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Социологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.07.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 26.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Спасић изабере у звање
редовног професора.
Филозофски факултет је дана 27.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др
Ивана Спасић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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, 16. октобар 2013. године; Број: 61202-4482/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 1101/5 од 19.09.2013.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-4430/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Никола Дондур у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Друштвено-економске науке.
Образложење
Машински факултет је дана 05.06.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну област Друштвено-економске науке, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.07.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 19.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Никола Дондур изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 25.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Никола
Дондур може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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. октобар 2013. године; Број: 61202-4430/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Економског факултета, број: 1908/3 од 18.09.2013.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-4358/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Бјелић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област
Међународни економски односи – Међународна трговина.
Образложење
Економски факултет је дана 22.05.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Међународни економски односи – Међународна трговина, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2013. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 18.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Бјелић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 20.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Предраг
Бјелић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Економског 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4358/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 15/436 од 12.07.2013.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-3743/2-13 од 26.09.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободан Макаров у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област
Биологија развића животиња.
Образложење
Биолошки факултет је дана 22.05.2013. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Биологија развића животиња, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.06.2013. 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 12.07.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Макаров изабере у
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 18.07.2013. 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 05.09.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 26.09.2013. године дало је мишљење да се др Слободан Макаров
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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. октобар 2013. године; Број: 61202-3743/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Правног факултета,
број: 741/10 од 23.09.2013. године и мишљења Већа научних области
правно-економских наука, број: 61202-4506/2-13 од 08.10.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободан Панов у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Грађанскоправну ужу
научну област.
Образложење
Правни факултет је дана 30.04.2013. године у листу „Службени
гласник РС“ и дана 01.05.2013. године у листу „Послови“ објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за Грађанскоправну
ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.07.2013. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 23.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Панов изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 01.10.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Слободан
Панов може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Правног 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4506/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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: 2003/2 од 10.07.2013.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-3759/2-13 од 24.09.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободанка Ђукић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Микробиологија.
Образложење
Медицински факултет је дана 24.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Микробиологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.06.2013. 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 10.07.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободанка Ђукић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 22.07.2013. 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 17.09.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24.09.2013. године дало је мишљење да се др Слободанка Ђукић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
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. октобар 2013. године; Број: 61202-3759/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Филолошког факултета, број: 2627/1 од 25.09.2013. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-4543/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Тихомир Брајовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Српска књижевност.
Образложење
Филолошки факултет је дана 03.07.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.07.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Тихомир Брајовић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 01.10.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др
Тихомир Брајовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61202-4543/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 Економског факултета, број: 2514/3 од 18.09.2013.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-4359/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владе Милићевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну област
Рачуноводство и пословне финансије – Управљачко рачуноводство.
Образложење
Економски факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије – Управљачко
рачуноводство, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.07.2013. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 18.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Владе Милићевић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 20.09.2013. 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 02.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Владе
Милићевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Економског 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4359/3-13)
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 Правног факултета, број: 740/9 од 23.09.2013. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:
61202-4602/2-13 од 08.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 16.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Мирковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област
Правна историја.
Образложење
Правни факултет је дана 05.06.2013. године у листу „Послови“
и „Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Правна историја, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.08.2013. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 23.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Мирковић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 03.10.2013. 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 03.10.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 08.10.2013. године дало је мишљење да се др Зоран
Мирковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.10.2013.
године разматрао је захтев Правног 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. октобар 2013. године; Број: 61202-4602/3-13)
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 Филозофског факултета Универзитета у Београду, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. октобра 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:
На студијски програм мастер академских студија Образовање
наставника предметне наставе чији носилац је Филозофски факултет
уписаће се 25 самофинансирајућих студената у школској 2013/2014.
години, а у складу са новим одлукама о акредитацији.
(Београд, 16. oктобар 2013. године; Број: 06-4712/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 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. октобра 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: Образовање наставника
предметне наставе који изводи Филозофски факултет.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 06-4712/4)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Филозофије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-2)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Социологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-3)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Психологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-4)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Педагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-5)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Андрагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-6)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Историје.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-7)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Историје уметности.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-8)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Археологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-9)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Етнологије и антропологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-10)
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 06-243-VIII/5.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Класичних наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3710-11)
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 06246-6/3 од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Саобраћај.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер саобраћаја.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 2. септембра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 3.
јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3921/2)
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 техничко-технолошких наука број 06246-6/4 од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Саобраћај.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер саобраћаја.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 2. септембра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 3.
јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3921/3)
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 06246-6/5 од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Саобраћај.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – саобраћајно
инжењерство.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 2. септембра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 3.
јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3921/4)
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 06-243-VIII/4.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програм основних
академских студија за образовање учитеља.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 16. септембра 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 22. августа 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4183/2)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/4.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програм мастер
академских студија за образовање васпитача.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 16. септембра 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 22. августа 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4183/4)
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 06-243-VIII/4.4. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програм мастер
академских студија за образовање учитеља.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 16. септембра 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 22. августа 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4183/5)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/4.5. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програм докторских
академских студија Методика разредне наставе.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Учитељски факултет је дана 16. септембра 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 22. августа 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4183/6)
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 06-243-VIII/2.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија
Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Економиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 2. октобра 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 10. јула 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3662/2)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/2.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских
студија Економија, пословно управљање и статистика (240 ЕСПБ) на
енглеском језику (Economics, Business Management and Statistics).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Дипломирани економиста
(Graduate Economist).
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 2. октобра 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 19. јуна 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3662/3)
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 06-243-VIII/2.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија
Економија, пословно управљање и статистика (240 ЕСПБ) у режиму
на даљину.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: Дипломирани економиста.
О б р а з л о ж е њ е:
Економски факултет је дана 2. октобра 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 19. јуна 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3662/4)
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 друштвено-хуманистичких наука број 06243-VIII/3 од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програм мастер
академских студија Економија и менаџмент енергетике.
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 2. октобра 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 10. јула 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3662/5)
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 техничко-технолошких наука број 06246-6/6. од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних основних и
мастер aкадемских студија Архитектура.
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: мастер инжењер архитектуре.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 7. октобра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
12. јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 612-4763/2)
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 06246-6/9. од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Архитектура.
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 СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер инжењер архитектуре.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 7. октобра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
12. јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 612-4763/3)
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 техничко-технолошких наука број 06246-6/7. од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер aкадемских студија
Унутрашња архитектура и дизајн.
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: мастер инжењер архитектуре.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 7. октобра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
12. јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 612-4763/4)
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 06246-6/8. од 10. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Архитектура.
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 СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер архитектуре.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је 7. октобра 2013. године поднео Универзитету у
Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
12. јула 2013. године утврдило Наставно-научно веће Факултета.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 10. октобра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 612-4763/5)
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 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Археологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-9)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Етнологије и антропологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-10)
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 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Филозофије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-2)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Историје уметности.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-8)
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 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Историје.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-7)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Класичних наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-11)
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 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Aндрагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-6)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Социологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-3)
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 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Психологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-4)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Педагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3709-5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 175, 29. новембар 2013.

91

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 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Археологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-9)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Етнологије и антропологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-10)
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 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Филозофије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-2)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Историје уметности.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-8)
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 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Историје.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-7)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Класичних наука.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-11)
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 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Aндрагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-6)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Педагогије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-5)
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 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Психологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-4)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/5.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Социологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филозофски факултет.
О б р а з л о ж е њ е:
Филозофски факултет је дана 19. јула 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. јуна 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-3708-3)
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 06-243-VIII/6.3. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Експерименталне методе истраживања хумане
локомоције.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 4. октобра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 9. септембра
2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4593/2)
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 друштвено-хуманистичких наука
број 06-243-VIII/6.2. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Физичко васпитање и спорт.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 4. октобра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 9. септембра
2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4593/3)
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 06-243-VIII/6.4. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
струковних студија – Спорт.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 4. октобра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 9. септембра
2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4593/5)
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 06-243-VIII/6.5. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
струковних студија – Рекреација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 4. октобра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 9. септембра
2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4593/6)
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 06-243-VIII/6.1. од 7. oктобра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. oктoбра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Физичко васпитање и спорт.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 4. октобра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 9. септембра
2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. октобра 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, 16. октобар 2013. године; Број: 61201-4593/4)
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 Eкономског факултета у
Београду, број: 2375/1 од 12. јула 2013. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-243-VIII/11 од 07. октобра
2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
16. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др РАНКO ЈЕЛИЋ (Department of Accounting
and Finance, Birmingham Business School, University of Birmingham) у
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
2375/1 од 12. јула 2013. године да се проф. др Ранкo Јелић, професор
Универзитета у Бирмингему, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3700/2)
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 Eкономског факултета у
Београду, број: 2374/1 од 12. јула 2013. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-243-VIII/10 од 07. октобра
2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16.
октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ИВАНА РАОНИЋ (Department of Accounting and Finance, Cass Business School, London) у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
2374/1 од 12. јула 2013. године да се проф. др Ивана Раонић, професор
Универзитета у Лондону, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3701/2)
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 Eкономског факултета у
Београду, број: 2373/1 од 12. јула 2013. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-243-VIII/9 од 07. октобра
2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
16. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др MARCO DA RIN (Department of Finance,
Tilburg University) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
2373/1 од 12. јула 2013. године да се проф. др Marco da Rin, професор
Универзитета у Тилбургу, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3702/2)
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 Eкономског факултета у
Београду, број: 2372/1 од 12. јула 2013. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-243-VIII/7 од 07. октобра
2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
16. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др DIEGO GARCIA (Finance Department, KenanFlager School of Business, University of North Carolina at Chapel Hill) у
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
2372/1 од 12. јула 2013. године да се проф. др Diego Garcia, професор
Универзитета у Северној Каролини, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3703/2)
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 Eкономског факултета у
Београду, број: 2371/1 од 12. јула 2013. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 06-243-VIII/8 од 07. октобра
2013. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
16. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др БОЈАН ЈОВАНОВИЋ (Department of
Economics, New York University) у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Економски факултет доставио је образложени предлог број:
2371/1 од 12. јула 2013. године да се проф. др Бојан Јовановић, професор
Универзитета у Њујорку, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3704/2)
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 Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, број: број: 3/57 од 26. јуна 2013. године и
предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06-243VIII/12 од 07. октобра 2013. године, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 16. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др САЊА МИЛИВОЈЕВИЋ (University of New
South Wels, Sidney) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доставио је
образложени предлог број: 3/57 од 26. јуна 2013. године да се проф. др
Сања Миливојевић, професор Универзитета у Новом Јужном Велсу,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких 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. октобар 2013. године; Број: 61202-3360/2)
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 Електротехничкoг факултета,
број: 1458/3 од 19. септембра 2013. године и предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246/6-10 од 10. октобра 2013.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16.
октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др МИРОСЛАВ КРСТИЋ (Универзитет у Сад
Дијегу, САД) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Електротехнички факултет доставио је образложени предлог
број: 1458/3 од 19. септембра 2013. године да се проф. др Мирослав
Крстић, професор Универзитета у Сан Дијегу, САД, изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио 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. октобар 2013. године; Број: 61202-5283/2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

