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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 Технолошко-металуршког факултета, број: 36/25 од
03.10.2013. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-4714/2-13 од 14.10.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 30.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Борис Лончар у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Техничка физика и физичка електроника.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет је дана 27.03.2013. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Техничка физика и
физичка електроника, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.07.2013. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 03.10.2013. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Борис Лончар изабере
у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 07.10.2013. 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 07.10.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 14.10.2013. године дало је мишљење да се др Борис Лончар може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 30.10.2013.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 30. октобар 2013. године; Број: 61202-4714/3-13)
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 Машинског
факултета, број: 1182/2 од 05.09.2013. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-4078/2-13 од 14.10.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 30.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Туцаковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Термотехника.
Образложење
Машински факултет је дана 24.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Термотехника, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.06.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 05.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Туцаковић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 06.09.2013. 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 07.10.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 14.10.2013. године дало је мишљење да се др Драган Туцаковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 30.10.2013.
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, 30. октобар 2013. године; Број: 61202-4078/3-13)
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 Саобраћајног
факултета, број: 244/5 од 03.07.2013. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-3628/2-13 од 14.10.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 30.10.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гордана Радивојевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну
област Индустријска логистика, ланци снабдевања и складишни
системи.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 01.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Индустријска логистика,
ланци снабдевања и складишни системи, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.06.2013. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
на седници одржаној дана 03.07.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Радивојевић изабере
у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 15.07.2013. 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 09.09.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 14.10.2013. године дало је мишљење да се др Гордана Радивојевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 30.10.2013.
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 30. октобар 2013. године; Број: 61202-3628/3-13)
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 Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 30. 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
(1) 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 докторских академских студија
Фармацеутске науке уписаће се 60 студената (18 буџетских и 42
самофинансирајућa), а на студијски програм специјалистичких
академских студија Индустријска фармација уписаће се 24 студента
(сви у статусу самофинансирајућих) у школској 2013/2014. години, а у
складу са новим одлукама о акредитацији.
(Београд, 30. oктобар 2013.године; Број: 06-5103/4)
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 30. 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 специјалистичке академске студије у
школској 2013/2014. години расписаном на седници одржаној 17.
априла 2013. године додаје се студијски програм Индустријска
фармација чији носилац је Фармацеутски факултет, а у складу са
новом Одлуком о акредитацији студијског програма.
(Београд, 30.октобар 2013. године; Број: 06-5103-3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени
текст, 167/12 и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 30. октобра 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Машинског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Машинског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 18.9.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
Образложење
Машински факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници одржаној
18.9.2013. године, ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1
тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
28.10.2013. године, разматрао је Статут Факултета и дао је позитивно
мишљење о усклађености Статута са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 30.10.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 30. октобар 2013. године; Број: 110-4692/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени
текст, 167/12 и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 30. октобра 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута
Физичког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута
Физичког факултета коју је донео Савет Факултета на седници
одржаној 27.6.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
Образложење
Физички факултет доставио је Универзитету у Београду Одлуку
о изменама Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 27.6.2013. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
28.10.2013. године, разматрао је Одлуку о изменама Статута Факултета
и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке о изменама
Статута са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 30.10.2013. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 30. октобар 2013. године; Број: 61212-3443/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 56. Статута Универзитет у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), члана 5. став 3. Правилника о раду Рачунарског
центра Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број: 157/10), a на предлог ректора Универзитета проф. др Владимира
Бумбаширевића, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
30.10.2013. године, донео је следећу
ОДЛУКУ
Др СЛАВКО ГАЈИН, доцент Универзитета у Београду –
Електротехнички факултет, именује се за директора Рачунарског
центра Универзитета у Београду, на период од три године.
Образложење
По спроведеном Јавном позиву, број: 612-3913/1-13 од 2.9.2013.
године, објављеном на сајту Универзитета и факултета у саставу
Универзитета у Београду за пријаву заинтересованих кандидата који
испуњавају услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског
центра Универзитета у Београду, пријавио се један кандидат, др Славко
Гајин, доцент, досадашњи директор Рачунарског центра Универзитета
у Београду.
Увидом у документацију утврђено је да је именовани
благовремено поднео пријаву за обављање наведене функције и да
испуњава услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског центра
Универзитета у Београду. На основу тога ректор је предложио да се др
Славко Гајин, доцент, именује за директора Центра.
Сенат Универзитета у Београду je на предлог ректора
Универзитета донео одлуку као у изреци.
(Београд, 30. октобар 2013. године; Број: 612-3913/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011) и
члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну етику („Гласник
Универзитета у Београду“, број 137/07), а на основу предлога овлашћених органа, Сенат Универзитета, на седници одржаној 30. октобра 2013.
године, донео је
ОД Л У К У
о именовању чланова Одбора за професионалну етику
I
За чланове Одбора за професионалну етику именују се:
1. проф. др Драгиша Траиловић, Факултет ветеринарске медицине,
предлог Већа групације медицинских наука
2. проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет, предлог Већа
групације техничко-технолошких наука
3. др Војин Ракић, Институт за филозофију и друштвену теорију,
предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
4. проф. др Петар Шкундрић, предлог Савета Универзитета
5. др Александар Фатић, Институт за филозофију и друштвену теорију,
предлог Већа института
6. Зоран Јовић, секретар Архитектонског факултета, предлог ректора
7. Новак Вучић, студент Факултета безбедности, предлог Студентског
парламента
8. Милош Обрадовић, студент Факултета спорта и физичког васпитања,
предлог Студентског парламента
II
Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје три
године, осим за чланове из реда представника студената чији мандат
траје једну годину.
(Београд, 11. новембар 2013. године; Број: 06-103/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011)
и чл. 32. и 33. Правилника о раду Одбора за професионалну етику
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 137/07), Сенат Универзитета,
на седници одржаној 30. октобра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
о избору чланова Етичког одбора
1.
2.
3.
4.
5.

За чланове Етичког одбора бирају се:
проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет
проф. др Небојша Лалић, Медицински факултет
проф. др Ђорђе Јанаћковић, Технолошко-металуршки факултет
проф. др Шћепан Миљанић, Факултет за физичку хемију
др Љиљана Вићовац, Институт за примену нуклеарне енергије
(Београд, 11. новембар 2013. године; Број: 06-5103/6-13)
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: 884/4 од 10.10.2013. године
и мишљења Већа научних области природних наука, број: 612025044/2-13 од 31.10.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Поповић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну
област Хемија животне средине.
Образложење
Хемијски факултет је дана 26.06.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Хемија животне средине, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.09.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 10.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Поповић изабере
у звање редовног професора.
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Хемијски факултет је дана 15.10.2013. 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 24.10.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 31.10.2013. године дало је мишљење да се др Александар Поповић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
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, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5044/3-13)
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,
167/12 и 172/13), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Пољопривредног факултета, број: 300/1-2/2 од 31.10.2013. године и
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612025366/2-13 од 12.11.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Тописировић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Пољопривредна техника.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Пољопривредна техника,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.09.2013. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 31.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Тописировић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.11.2013. 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 06.11.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 12.11.2013. године дало је мишљење да се др Горан Тописировић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5366/3-13)
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, 167/12 и 172/13), 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: 1408/4 од 31.10.2013.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-5357/2-13 од 18.11.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милан Лечић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Механика флуида.
Образложење
Машински факултет је дана 17.07.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну област Механика флуида, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.09.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 31.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Лечић изабере у звање
редовног професора.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.

19

Машински факултет је дана 01.11.2013. 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 12.11.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 18.11.2013. године дало је мишљење да се др Милан Лечић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
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, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5357/3-13)
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, 167/12 и 172/13), 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 Шумарског факултета, број: 01-7882/1 од 25.09.2013.
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука,
број: 61202-4603/2-13 од 12.11.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Ставретовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну област
Пејзажна архитектура и хортикултура.
Образложење
Шумарски факултет је дана 05.06.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Пејзажна архитектура и хортикултура, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.06.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 25.09.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Ставретовић изабере у
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 02.10.2013. 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 06.11.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 12.11.2013. године дало је мишљење да се др Ненад Ставретовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
године разматрао је захтев Шумарског 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-4603/3-13)
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, 167/12 и 172/13), 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: 1123/5 од 17.10.2013.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-5038/2-13 од 18.11.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Зрнић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Механизација.
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 Механизација, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.09.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 17.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Зрнић изабере у звање
редовног професора.
Машински факултет је дана 21.10.2013. 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 12.11.2013.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 18.11.2013. године дало је мишљење да се др Ненад Зрнић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
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, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5038/3-13)
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,
167/12 и 172/13), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Пољопривредног факултета, број: 300/1-2/3 од 31.10.2013. године и
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612025365/2-13 од 12.11.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Нинослав Никићевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Наука о врењу.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26.06.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Наука о врењу, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.09.2013. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 31.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Нинослав Никићевић изабере
у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.11.2013. 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 06.11.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 12.11.2013. године дало је мишљење да се др Нинослав Никићевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5365/3-13)
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,
167/12 и 172/13), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа
Пољопривредног факултета, број: 300/1-2/1 од 31.10.2013. године и
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612025367/2-13 од 12.11.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владо Личина у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Агрохемија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 01.05.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Агрохемија, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.06.2013. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 31.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Владо Личина изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.11.2013. 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 06.11.2013.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 12.11.2013. године дало је мишљење да се др Владо Личина може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5367/3-13)
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, 167/12 и 172/13), 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: 3037/1 од 30.10.2013.
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука, број: 61202-5475/2-13 од 19.11.2013. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Живковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну област
Наука о књижевности.
Образложење
Филолошки факултет је дана 03.07.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Наука о књижевности, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.08.2013. године
огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 30.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Живковић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 06.11.2013. 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 13.11.2013.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 19.11.2013. године дало је мишљење да се др
Зоран Живковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.11.2013.
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, 27. новембар 2013. године; Број: 61202-5475/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), 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 06:61201-5350/2-13 од 18. новембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Teoлогија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор теологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 4. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Теологија“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-1467/2008-04, од 20. марта 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 24. септембра 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 18. новембра 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5350/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), 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 06:61201-5346/2-13 од 18. новембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Религиолошки програм.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер теолог – религиолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 4. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма мастер академских студија „Религиолошки програм“.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог доношења
студијског програма на седници одржаној 24. септембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 18. новембра 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5346/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), 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 06:61201-5349/2-13 од 18. новембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Богословско катихетски програм.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани теолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 4. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских студија
„Богословско катихетски програм“, који је акредитован одлуком
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1467/200804, од 20. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 24. септембра 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 18. новембра 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5349/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), 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 06:61201-5347/2-13 од 18. новембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Теолошки програм.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер теолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 4. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма мастер академских студија „Теолошки
програм“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-1467/2008-04, од 20. марта 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 24. септембра 2013 године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 18. новембра 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5347/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), 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 06:61201-5348/2-13 од 18. новембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија
Богословско пастирски програм.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани теолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Православни богословски факултет је дана 4. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма основних академских студија „Богословско
пастирски програм“. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог доношења студијског програма на седници одржаној 24.
септембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 18. новембра 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, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5348/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/10 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских aкадемских
студија Civil Engineering.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: PhD in Civil Engineering.
4. Настава ће се изводити на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
докторских академских студија „Civil Engineering“. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог доношења студијског програма на
седници одржаној 24. октобра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/9-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/11 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских aкадемских
студија Geodesy and Geoinformatics.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: PhD in Geodesy and Geoinformatics.
4. Настава ће се изводити на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма докторских академских студија „Geodesy and Geoinformatics“. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог доношења
студијског програма на седници одржаној 24. октобра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/10-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246-7/25 од 20. новембра 2013.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија – Biochemical Engineering and Biotechnology.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – технолошко
инжењерство.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Биохемијско инжењерство и биотехнологија“, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/15-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/8 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Грађевинарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – грађевинарство.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма докторских академских студија „Грађевинарство“,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-817/11/2008-04, од 9. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/7-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/9 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Геодезија и геоинформатика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – геодезија.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма докторских академских студија „Геодезија и
геоинформатика“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-817/13/2008-04, од 9. јануара 2009.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 12. септембра 2013.
године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/8-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.

41

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,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/30 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Хемија – Chemistry.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – хемијске науке.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Хемија“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25. април 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/20-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/27 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Хемијско инжењерство – Chemical Engineering.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – технолошко
инжењерство.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма докторских академских студија „Хемијско
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/17-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246-7/26 од 20. новембра 2013.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских aкадемских студија Инжењерство материјала – Мaterials
Engineering.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове
одлуке је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки
факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – технолошко
инжењерство.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Инжењерство материјала“, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 7.
новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/16-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246-7/24 од 20. новембра 2013.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Инжењерство заштите животне средине – Environmental Engineering.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – инжењерство
заштите животне средине.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Инжењерство заштите животне средине“, који је акредитован одлуком
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-805/200804, од 22. јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 7. новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/14-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42.
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-246-7/28 од 20. новембра 2013.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 27. новембра 2013.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Металуршко инжењерство – Metallurgical
Engineering.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – металуршко
инжењерство.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма докторских академских студија
„Металуршко инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 7.
новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/18-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/5 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Грађевинарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер грађевинарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма мастер академских студија „Грађевинарство“,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-817/9/2008-04, од 9. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/6 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Геодезија и геоинформатика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер геодезије.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма мастер академских студија „Геодезија
и геоинформатика“, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-817/7/2008-04, од 9.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/13 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија (240
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских студија
„Биохемијско инжењерство и биотехнологија“, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/3 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Грађевинарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер грађевинарства.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Грађевинарство“,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-817/3/2008-04, од 9. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/4 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Геодезија и геоинформатика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер геодезије.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма основних академских студија „Геодезија
и геоинформатика“, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-817/5/2008-04, од 9.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), а у складу са Правилником о доношењу студијског
програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 06-246-7/15
од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Хемијско инжењерство (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма основних академских студија „Хемијско
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/14 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Инжењерство материјала (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма основних академских студија „Инжењерство
материјала“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/16 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Металуршко инжењерство (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер металургије.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма основних академских студија „Металуршко
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/17 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Текстилна технологија (180 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма основних академских студија „Текстилна
технологија“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 30. септембра 2009.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
и допуна студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013.
године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/7-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/7 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких aкадемских
студија Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности
објеката у високоградњи.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста инжењер енергетске
ефикасности у зградарству.
О б р а з л о ж е њ е:
Грађевински факултет је дана 14. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
специјалистичких академских студија „Енергетска ефикасност,
одржавање и процена вредности објеката у високоградњи“. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог доношења студијског
програма на седници одржаној 12. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5581/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/19 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Биохемијско инжењерство и биотехнологија –
Biochemical Engineering and Biotechnology (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става
1. ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер
технологије.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма мастер академских студија
„Биохемијско инжењерство и биотехнологија“, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-805/2008-04, од 25. априла 2009. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/9-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/21 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Хемијско инжењерство – Chemical Engineering
(60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер технологије.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма мастер академских студија „Хемијско
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/11-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/20 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Инжењерство материјала – Мaterials Engineering
(60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер технологије.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма мастер академских студија „Инжењерство
материјала“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/10-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/18 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Инжењерство заштите животне средине – Environmental Engineering (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер заштите
животне средине.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма мастер академских студија „Инжењерство
заштите животне средине“, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 7.
новембра 2013. године.
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Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/8-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/22 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Металуршко инжењерство – Metallurgical Engineering (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер металургије.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма мастер академских студија „Металуршко
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/12-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/23 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
aкадемских студија Текстилна технологија – Textile Technology (120
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер технологије.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена
и допуна студијског програма мастер академских студија „Текстилна
технологија“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 25. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/13-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/12 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
aкадемских студија Инжењерство заштите животне средине (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер заштите
животне средине.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма основних академских студија
„Инжењерство заштите животне средине“, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 61200-805/2008-04, од 22. јануара 2009. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 06-246-7/29 од 20. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
aкадемских студија Текстилно инжењерство – Textile Engeneering“.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – технолошко инжењерство.
4. Настава ће се изводити на српском и на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Технолошко-металуршки факултет је дана 18. новембра 2013.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма докторских академских студија „Текстилно
инжењерство“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-805/2008-04, од 30. јануара 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 7. новембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 20. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-5983/19-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-13 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Геонаукe.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – геонауке.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма докторских академских студија „Геонауке“, који
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-1465/2008-04, од 9. јула 2010. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/12-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-4 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Демографија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани демограф.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Демографија“,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-1465/2008-04, од 10. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-3 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Географија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани географ.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Географија“, који
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-1465/2008-04, од 3. априла 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/2-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-7 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани географ – област
животне средине.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Геопросторне
основе животне средине“, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1465/2008-04, од 3.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-5 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Просторно планирање.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани просторни планер.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Просторно
планирање“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-01370/2011-04, од 13. јула 2012. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

74

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,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-6 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Туризмологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани туризмолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма основних академских студија „Туризмологија“,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-1465/2008-04, од 10. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-9 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Демографија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер демограф.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма мастер академских студија „Демографија“, који
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-1465/2008-04, од 10. априла 2009. године. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/8-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-8 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Географија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер географ.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма мастер академских студија „Географија“, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-1465/2008-04, од 3. априла 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/7-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-12 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Геопросторне основе животне средине.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер географ – област
животне средине.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма мастер академских студија „Геопросторне основе
животне средине“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-1465/2008-04, од 3. априла 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/11-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-10 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Просторно планирање.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер просторни планер.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма мастер академских студија „Просторно
планирање“, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-01370/2011-04, од 13. јула 2012. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/9-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких наука
број 06-06-245/V-11 од 19. новембра 2013. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Туризмологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Географски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер туризмолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Географски факултет је дана 13. новембра 2013. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма мастер академских студија „Туризмологија“, који
је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-1465/2008-04, од 10. априла 2009. године. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 17. октобра 2013. године.
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 19. новембра 2013. године размотрило предлог Факултета,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 61201-6073/10-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011)
и члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну етику
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 137/07), а на основу предлога
овлашћених органа, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.
новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
I
За члана Одбора за професионалну етику именују се:
1. проф. др Маја Бурић, Физички факултет, предлог Већа
групације природно-математичких наука
II
Мандат чланова Одбора за професионалну етику траје три
године, осим за чланове из реда представника студената чији мандат
траје једну годину.
(Београд, 03. децембар 2013. године; Број: 06-710/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LI, број 176, 30. децембар 2013.

81

На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст),
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-21042/IX12.5-13 од 30. октобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 27. новембра. 2013. год., донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: OБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
Именују се чланови Програмског савета:
1. др Тинде Ковач-Церовић, доцент Универзитета у Београду –
Филозофски факултет, (Председник)
2. доц. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет (заменик
председника)
3. др Вера Дондур, редовни професор Универзитета у Београду
– Факултет за физичку хемију;
4. др Марко Иветић, редовни професор Универзитета у Београду
– Грађевински факултет, Универзитет у Београду;
5. др Мирко Филиповић, ванредни професор Универзитета у
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију;
6. др Миле Савић, редовни професор Универзитета у Београду –
Учитељски факултет.
7. др Александра Вранеш, редовни професор Универзитета у
Београду – Филолошки факултет.
8. проф. др Нада Кораћ, Факултет педагошких наука, Универзитет
у Крагујевцу
9. проф. др Виолета Јовановић, Факултет педагошких наука,
Универзитет у Крагујевцу
10. доц. др Јелена Теодоровић, Факултет педагошких наука,
Универзитет у Крагујевцу
(Београд, 27. новембар 2012. године; Број: 06-5710/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст),
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-21042/IX12.4-13 од 30. октобра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 27. новембра. 2013. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија: Образовне политике.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет мастер академских студија: Образовне политике поднео је Универзитету у Београду предлог за измену студијског
програма из става 1. ове одлуке, и то у делу који се односи на:
1. реализација наставе на предмету Истраживања у високом
образовању.
Уместо доц. др Оливера Тошковића и проф. др Александра
Бауцала, са Филозофског факултета Универзитета у Београду,
наставу ће изводити проф. др Марија Богдановић, професор емеритус
Филозофског факултета Универзитета у Београду, проф. др Мирко
Филиповић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и др Исидора Јарић, доцент Филозофског факултета
Универзитета у Београду.
2. реализација наставе на предметима Истраживачке методе у
образовању – основни курс и Истраживачке методе у образовању –
напредни курс.
Поред доц. др Оливера Тошковића са Филозофског факултета
Универзитета у Београду, у настави ће учествовати Данка Пурић,
асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду.
3. реализација наставе на предмету Родне перспективе у
образовним политикама.
Уместо заједничког извођења наставе на предмету Родне
перспективе у образовним политикама, од стране проф. др Вељка
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Банђура и доц. др Вере Радовић, са Учитељског факултета Универзитета
у Београду, наставу ће изводити само доц. др Вера Радовић.
4. одабир изборних предмета у оквиру групе Изборни предмет 2
и Изборни предмет 3.
Поред става да се бира један од четири понуђена изборна
предмета, додаје се став да се изузетно, уз одобрење ментора, један
од предмета из групе Изборни предмет 2 и Изборни предмет 3 може
заменити предметом из неке друге изборне групе.
5. одабир изборних предмета у оквиру групе Изборни предмет 4
и Изборни предмет 5.
Поред става да се бирају један или два предмета, додаје се став
да уколико је изабрано 2 предмета из групе Изборни предмет 4 није
потребно бирати предмет из групе Изборни предмет 5 и обрнуто.
6. одабир изборних предмета у оквиру групе Изборни предмет 5.
Поред става да се бирају један или два предмета, додаје се став који
садржи могућност алтернативног избора студијског истраживачког
рада у функцији израде мастер рада.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 30.
октобра 2013. године размотрило предлог Програмског савета и
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 06-5710/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење),
члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11 и 167/12), a на
предлог Савета Центра за континуирану едукацију, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27. новембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Основе
наставничких компетенција и академских вештина универзитетских
наставника“, на Универзитета у Београду. Програм ће се реализовати
у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 06-5710/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-21042/
IX-1666/5-09, од 30. октобра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 27. новембра 2013.год., донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Музеализација историје медицине у Србији“, кандидата Јелене
Јовановић Симић доктора медицине, (докторске студије – Историја
природних наука и технологије).
2. За менторе се именују:
1. доц. др Драган Булатовић, Филозофски факултет Универзитета
у Београду, Одељење за историју уметности (општа музеологија,
заштита баштине, херитологија)
2. Проф. др Радоје Чоловић, Медицински факултет Универзитета
у Београду (хирургија, историја медицине)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2017. год.
(Београд, 27. новембра 2013. године; Број: 612-1666/6-09)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Florian Michael (Ulrich)
Wеinmann-а на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-613-21231/3-12 од 20.09.2013. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Florian Michael (Ulrich) Wеinmann-а на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-21231/3-12, од 20.09.2013. године, којом се
признаје високошколска исправа Универзитета у Штутгарту, Немачка,
од 29.04.2010. године, као диплома основних академских студија
(дипломирани инжењер архитектуре – 240 ЕСПБ).
ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ одлука и предметна исправа се признаје
диплома интегрисаних академских студија са стручним називом
мастер инжењер архитектуре (300 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Архитектонском факултету обратиo
се Florian Michael (Ulrich) Weinmann, рођен 04.08.1982. године у
Филдерштату, Немачка, захтевом за признавање дипломе Универзитета
у Штутгарту, Немачка, на којем је именовани стекао образовање.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета и
предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома о високом образовању
(дипломирани инжењер архитектуре). Комисија Универзитета у
Београду, узимајући у обзир став стручних органа Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, усвојила је, на
седници одржаној 20.09.2013. године, Одлуку бр. 06-613-21231/312, од 20.09.2013. године, којом је предметна исправа призната као
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диплома основних академских студија (дипломирани инжењер
архитектуре, 240 ЕСПБ). Florian Michael (Ulrich) Weinmann поднео
је на ову одлуку Жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-61321231/3-12, од 14.10.2013. године, којом је захтевао да предметна
Одлука буде преиначена тако да њом наведена исправа буде призната
као диплома интегрисаних академских студија, са стручним називом
мастер инжењер архитектуре (300 ЕСПБ). Сенат Универзитета у
Београду је Закључком наложио Комисији Универзитета у Београду
да, узимајући у разматрање податке наведене у жалби кандидата,
на првој наредној седници поново одлучује по предлогу одлуке
Архитектонског факултета бр. 06-613-21231/2-12, од 09.07.2013.
године. Комисија Универзитета у Београду је на седници одржаној
14.11.2013. године разматрала Закључак Сената Универзитета у
Беораду и установила да наводи из жалбе кандидата имају основа, те
је предложила Сенату Универзитета у Београду да усвоји жалбу коју је
Florian Michael (Ulrich) Wеinmann поднео и да се предметна диплома
призна као диплома интегрисаних академских студија са стручним
називом мастер инжењер архитектуре (300 ЕСПБ). На седници
одржаној 27.11.2013. године, Сенат Универзитета прихватио предлог
Комисије Универзитета у Београду и уважио наводе из жалбе, те је
усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 06-613-21231/4-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Татјане (Живојин) Жугић на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-889/4-09 од 29.10.2009. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 27.11.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Татјане (Живојин) Жугић и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-613-889/4-09, од 29.10.2009. године, којом се признаје
високошколска исправа Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Хајделберг, Немачка, од 31.03.2008. године, као диплома дипломских
академских студија са стручним називом дипломирани мастер филолог
германиста (60 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратила се
Татјана (Живојин) Жугић рођена 14.11.1970. године у Зеници, БиХ,
захтевом за признавање дипломе Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Хајделберг, Немачка, на коме је именована стекла звање Magistra
Artium. Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке, којом се
предметна диплома признаје као диплома дипломских академских
студија са звањем дипломирани филолог германиста – master, што је
Комисија Универзитета прихватила.Татјана (Живојин) Жугић поднела
је жалбу Сенату Универзитета у Београду на Одлуку Комисије бр.
06-613-889/4-09 од 29.10.2013. године ради делимично непризнатног
или ненаведеног стеченог образовања у звању англисте. Сенат је
Закључком одложио доношење одлуке по жалби и проследио предмет
Филолошком факултету на поновно разматрање. Факултет је доставио
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предлог одлуке (бр. 06/613-889/6-09 од 14. јуна 2010. године) којим
се предметна диплома признаје као диплома дипломских академских
студија са звањем дипломирани филолог германиста – master (300
ЕСПБ).
На седници Сената Универзитета у Београду од 27.11.2013.
године разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета
за признавање страних високошколских исправа, те је, у складу
са Правилником о листи стручних, академских и научних назива
(„Службени гласник РС“, бр. 30-2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010,
39/2011, 54/2011 – испр. и 44/2013), усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 27. новембар 2013. године; Број: 06-613-889/8-09)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. став 3. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, брoj 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА
И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Садржај Правилника
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређује утврђивање броја и начина
кандидовања, услови и поступак за доделу звања професор емеритус
на Универзитету у Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и
права која из тога звања проистичу.
Утврђивање броја и начина кандидовања
за доделу звања професор емеритус
Члан 2.
Универзитет може годишње доделити звање професор емеритус
за највише осам професора у пензији, водећи рачуна да укупан број
професора емеритуса не може бити већи од 3% од укупног броја
наставника Универзитета, као и о заступљености научних поља из
члана 27. Закона о високом образовању.
Члан 3.
Сенат Универзитета на почетку школске године доноси одлуку
о укупном броју професора емеритуса који ће бити бирани, као и о
броју који може бити изабран за сваку групацију факултета .
По доношењу одлуке из става 1. овог члана, факултетима се
упућује позивно писмо да приступе процедури кандидовања.
Један факултет може имати највише једног кандидата за звање
професор емеритус, из реда професора у пензији који су провели најмање
десет година на факултету у радном односу са пуним радним временом.
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Услови за доделу звања професор емеритус
Члан 4.
Звање професор емеритус може се доделити редовном професору
Универзитета у пензији, који испуњава следеће услове:
– да се посебно истакао својим научним, стручним и педагошким
радом;
– да је стекао међународну репутацију;
– да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставнонаучног подмлатка, у области за коју је изабран;
– да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета
и факултета који га је предложио за доделу звања;
– да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета
и факултета у земљи и иностранству;
– да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело из
чл. 54. став 3. Закона о високом образовању;
– да није прекршио кодекс професионаке етике.
Професор емеритус је трајно звање.
Сенат Универзитета додељује звање професор емеритус
посебном одлуком редовном професору у пензији, који је изабран на и
обављао функцију ректора Универзитета, уз његову сагласност, мимо
укупног броја професора емеритуса који ће бити бирани за ту школску
годину, на иницијативу матичног факултета, по поступку прописаном
за избор професора емеритуса.
Поступак доношења одлуке о додели звања професор емеритус
Предлог
Члан 5.
Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до краја
јануара месеца текуће године.
Образложени предлог за доделу звања професор емеритус садржи:
– образложење посебних заслуга кандидата;
– стручну биографију и библиографију кандидата;
– сагласност предложеног кандидата;
– одговарајућа уверења о непостојању околности из чл. 4. ст.1.
алинеје 6. и 7. овог правилника.
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Предлог подноси наставно-научно веће факултета, на
иницијативу катедре или најмање пет професора тога факултета, и
доставља га Сенату Универзитета.
Наставно-научно веће ће иницијативу из става 3. овог члана
размотрити у року који омогућава благовремено достављање предлога
Сенату Универзитета.
Образложени предлог садржи и предлог пет кандидата за чланова
стручне комисије за писање реферата о кандидату.
Комисија
Члан 6.
По пријему предлога из члана 5. овог правилника, Сенат
Универзитета образује стручну комисију од најмање три редовна
професора Универзитета, са задатком да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус, у року од 30
дана од дана њеног именовања.
Већина чланова стручне комисије мора бити из научне области
предложеног кандидата.
Увид јавности
Члан 7.
Реферат из става 1. члана 6. Комисија доставља Сенату најкасније
40 дана од дана именовања стручне комисије.
Реферат стручне комисије објављује се на сајту Универзитета за
све кандидате истовремено, ради увида јавности који траје 30 дана.
За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се
достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.
Сенат
Члан 8.
О предлогу стручне комисије из члана 6. овог правилника,
уз благовремен увид у евентуалне примедбе из чл. 7. став 3. овог
правилника одлучује Сенат Универзитета тајним гласањем.
Гласање се врши на гласачким листићима, заокруживањем
редног броја испред имена кандидата.
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На поступак гласања сходно се примењују одредбе члана 32.
Статута Универзитета.
Изабрани су кандидати са највећим бројем гласова до броја који
се бира у оквиру групације, под условом да су добили већину гласова
укупног броја чланова Сената.
Повеља „Професор емеритус“
Члан 9.
Професору којем је додељено звање професор емеритус,
ректор уручује Повељу „Професор емеритус“ по правилу поводом
обележавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат Универзитета.
Права професора емеритуса
Члан 10.
Професор емеритус има право да:
– учествује у извођењу свих облика наставе на академским
студијама другог и трећег степена у ужој области за коју је изабран;
– буде ментор или члан комисија у поступку израде и одбране
завршних радова, односно дисертација на тим студијама;
– учествује у научно-истраживачком раду на Универзитету.
Професор емеритус има саветодавну улогу на Универзитету и
факултету, у складу са потребама Универзитета, односно факултета.
Члан 11.
Професор емеритус има право на доживотну накнаду у месечном
износу до 30% бруто основне зараде која припада запосленом
редовном професору Универзитета, а коју обезбеђује факултет на коме
је професор био запослен.
Простор, опрему и остале услове за остваривање права
професора емеритуса обезбеђује факултет, према просторним и
другим могућностима.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о
ангажовању за извођење наставе.
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Са професором емеритусом уговор о ангажовању закључује
ректор, односно декан.
Вођење евиденције
Члан 12.
Универзитет води евиденцију о додели звања професор емеритус
на обрасцу који утврђује ректор.
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.
Ступање на снагу Правилника
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима
професора емеритуса „Гласник Универзитета у Београду“ број 132/06
и 134/07.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 612-6366/2013)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 37. ст. 1. до 9. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09,
160/11, 167/12 и 172/13), Веће групације друштвено-хуманистичких
наука Универзитета у Београду, на седници одржаној 9. децембра
2013. године, на предлог наставно-научних већа факултета, донело је
ОДЛУКУ
Именује се Марковић, др Љиљана, ред. проф. Филолошког
факултета за представника Већа групације друштвено-хуманистичких
наука у Савету Универзитета на место преминулог Медојевић, др
Бранка, ред. проф. Економског факултета.
(Београд, 09. децембар 2013. године; Број: 243/Х-2)
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Проф. др Весна Димитријевић, с.р.

