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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 –
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
број: 21/23 од 25.09.2013. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 61202-4710/2-13 од 03.12.2013. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Боривој Бабић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Оториноларингологија са
максилофацијалном хирургијом.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
15.05.2013. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну
област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.06.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну

2

Гласник Универзитета у Београду

едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 25.09.2013.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Боривој Бабић изабере у звање редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
03.10.2013. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор
у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.10.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 03.12.2013. године дало је мишљење да се др Боривој Бабић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-4710/3-13)
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 Медицинског факултета, број: 3272/2 од 06.11.2013.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-5787/2-13 од 28.11.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгомир Марисављевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (хематологија).
Образложење
Медицински факултет је дана 10.07.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Интерна медицина (хематологија), због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.09.2013. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 06.11.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгомир Марисављевић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 19.11.2013. 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 26.11.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 03.12.2013. године дало је мишљење да се др Драгомир
Марисављевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5787/3-13)
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 Медицинског факултета, број: 3105/2 од 06.11.2013.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-5786/2-13 од 28.11.2013. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милорад Петровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).
Образложење
Медицински факултет је дана 10.07.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија),
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.09.2013. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 06.11.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Петровић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 19.11.2013. 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 26.11.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 03.12.2013. године дало је мишљење да се др Милорад Петровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5786/3-13)
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 Математичког
факултета, број: 303/5 од 04.10.2013. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-5444/213 од 02.12.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Арсеновић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну
област Математичка анализа.
Образложење
Математички факултет је дана 24.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Математичка анализа, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.05.2013. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког факултета,
на седници одржаној дана 04.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Арсеновић изабере у
звање редовног професора.
Математички факултет је дана 04.11.2013. 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 26.11.2013.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 02.12.2013. године дало је мишљење да се др Милош
Арсеновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Математичког 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5444/3-13)
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 Математичког
факултета, број: 287/5 од 04.10.2013. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-5445/213 од 02.12.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Олга Атанацковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну
област Астрофизика.
Образложење
Математички факултет је дана 24.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Астрофизика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.05.2013. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког факултета,
на седници одржаној дана 04.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Олга Атанацковић изабере у
звање редовног професора.
Математички факултет је дана 04.11.2013. 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 26.11.2013.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 02.12.2013. године дало је мишљење да се др Олга
Атанацковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Математичког 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5445/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 –
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-154/9 од
20.09.2013. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-4423/2-13 од 03.12.2013. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Саша Траиловић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу
научну област Фармакологија и токсикологија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 20.03.2013. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Фармакологија и
токсикологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.06.2013. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Саша Траиловић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 24.09.2013. 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 22.10.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 03.12.2013. године дало је мишљење да се др Саша Траиловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-4423/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.

13

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 Математичког
факултета, број: 294/5 од 04.10.2013. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-5446/213 од 02.12.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободанка Јанковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Математички факултет, за ужу научну
област Вероватноћа и статистика.
Образложење
Математички факултет је дана 24.04.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Вероватноћа и статистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.05.2013. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког факултета,
на седници одржаној дана 04.10.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободанка Јанковић изабере
у звање редовног професора.
Математички факултет је дана 04.11.2013. 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 26.11.2013.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 02.12.2013. године дало је мишљење да се др
Слободанка Јанковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Математичког 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5446/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 300/2-2/1 од 28.11.2013. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, број: 61202-5970/2-13
од 10.12.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владе Зарић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Трговинско пословање.
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 Трговинско пословање,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.10.2013. 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 28.11.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Владе Зарић изабере у звање
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 29.11.2013. 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 03.12.2013.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 10.12.2013. године дало је мишљење да се др Владе
Зарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5970/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 –
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-153/10 од
20.09.2013. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-4422/2-13 од 03.12.2013. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Војислав Илић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Клиничка дијагностика, патологија и терапија
животиња.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 20.03.2013. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора или ванредног професора, за ужу научну област Клиничка
дијагностика, патологија и терапија животиња, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.06.2013. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Војислав Илић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 24.09.2013. 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 22.10.2013.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 03.12.2013. године дало је мишљење да се др Војислав Илић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-4422/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.
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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 Хемијског факултета, број: 861/6 од 21.11.2013. године
и мишљења Већа научних области природних наука, број: 612025731/2-13 од 28.11.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Вујчић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну област
Биохемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 25.07.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Биохемија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.09.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 21.11.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Вујчић изабере у звање
редовног професора.
Хемијски факултет је дана 22.11.2013. 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 22.11.2013.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 28.11.2013. године дало је мишљење да се др Зоран Вујчић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.12.2013.
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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-5731/3-13)
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. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 –
пречишћени текст, 167/12 и 172/13), чл. 24. ст. 2. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08, 144/08, 160/11, 161/11 и 165/11), а поводом приговора кандидата
др Дарка Коцева, број: VI/4-1513 од 8.10.2013. године и примедаба
Техничког факултета у Бору, број VI/5-11-ИВ-1 од 11.10.2013. године
на одлуку Већа научних области природно-математичких наука, број:
61202-2903/2-13 од 30.9.2013. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 18.12.2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др ДАРКА КОЦЕВА и поништава
се одлука Већа научних области природно-математичких наука, број:
61202-2903/2-13 од 30.9.2013. године.
2. Бира се др Дарко Коцев у звање доцента на Универзитету у
Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну област Математика.
Образложење
Технички факултет у Бору је дана 7.11.2012. године у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу научну
област Математика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 26.12.2012. године, преко
Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
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Бору, на седници одржаној 30.5.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дарко Коцев изабере у звање
доцента.
Факултет је дана 3.6.2013. године доставио Универзитету
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет, ставио на web страницу Универзитета, дана 25.6.2013.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 30.9.2013. године разматрало је захтев
Техничког факултета у Бору и оценило да кандидат, према достављеној
документацији, не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању, чл. 124. Статута Универзитета у Београду, као
ни ближе критеријуме прописане минималним условима из члана 4.
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
табела А) Групација природно-математичких наука.
Одлука Већа је достављена кандидату преко Техничког факултета
у Бору дана 2.10.2013. године.
Технички факултет у Бору је благовремено, дана 16.10.2013.
године доставио приговор кандидата др Дарка Коцева на ову одлуку,
као и примедбе Факултета.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Веће је на седници одржаној дана 2.12.2013. године, а после
разматрања приговора кандидата и примедаба Факултета остало при
ставовима заузетим на седници одржаној 30.9.2013. године. Веће
броји укупно 21 члана. Од 17 присутних чланова Већа за прихватање
приговора су гласала 2 члана Већа, док је 15 чланова Већа било
„уздржано’’.
Веће је дана 6.12.2013. године доставило приговор кандидата,
примедбе Факултета и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.12.2013. године,
разматрао је приговор кандидата и примедбе факултета и утврдио
да је приговор основан и да кандидат испуњава услове прописане
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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, 18. децембар 2013. године; Број: 61202-2903/5-13)
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 61201-5926/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Kултурологија – Студије културе и медија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – културолошке науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5926/3-13)
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 61201-5923/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Политикологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – политичке науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5923/3-13)
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 61201-5924/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Политикологија – Међународне и европске студије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – политичке науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5924/3-13)
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 61201-5925/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Политикологија – Социјална политика и социјални
рад.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – политичке науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5925/3-13)
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 61201-5911/2-13 од 9. децембра
2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. децембра
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Интердисциплинарне студије Југоисточне Европе
– Interdisciplinary Joint Master`s Programme in Southeastern European
Studies (120 ЕСПБ) који заједнички изводе Факултет политичких
наука и Универзитет у Грацу.
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Факултет политичких наука и Универзитет
у Грацу.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог студиja
Југоисточне Европе – Master of Arts in Political Science.
4. Настава ће се изводити на енглеском језику.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-317/2011-04 од 24.
фебруара 2012. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5911/3-13)
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 61201-5913/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Koмуникологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер комуниколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5913/3-13)
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 61201-5914/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Kултурологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер културолог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5914/3-13)
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 61201-5916/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Новинарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се AKAДЕМСКИ НАЗИВ: мастер новинар.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04, од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5916/3-13)
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 61201-5912/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политикологија – Политичка аналитика и менаџмент
у политици.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-318/2011-04 од 24.
фебруара 2012. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 25.
новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5912/3-13)
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 61201-5915/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Студије рода.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5915/3-13)
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 61201-5906/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Демократија и демократизација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се AKAДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5906/3-13)
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 61201-5917/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политикологија – Eколошка политика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1035/2010-04 од 23.
децембра 2011. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5917/3-13)
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 61201-5918/2-13 од 9. децембра
2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. децембра
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Избори и изборне кампање.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5918/3-13)
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 61201-5907/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политикологија – Јавна управа, локална самоуправа
и јавне политике.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1035/2010-04 од 23.
децембра 2011. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5907/3-13)
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 61201-5908/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политикологија – Међународне студије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог за
међународне послове.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5908/3-13)
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 61201-5919/2-13 од 9. децембра
2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. децембра
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Политички систем и привредни развој.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5919/3-13)
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 61201-5920/2-13 од 9. децембра
2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. децембра
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Политичко насиље и држава.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5920/3-13)
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 61201-5921/2-13 од 9. децембра
2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. децембра
2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Политикологија – Политиколошке студије религије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је донело Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5921/3-13)
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 61201-5922/2-13 од 9.
децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18.
децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политикологија – Регионалне мастер студије мира
(Regional Master`s Program in Peace Studies).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог за
међународне послове (Master in Political Science of International Affairs).
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1035/2010-04 од 26.
новембра 2010. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те

44

Гласник Универзитета у Београду

предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5922/3-13)
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 61201-5909/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Социјална политика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 26.
новембра 2010. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5909/3-13)
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 61201-5910/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Социјални рад.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер социјални радник.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 26.
новембра 2010. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5910/3-13)
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 61201-5904/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Међународне студије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани политиколог за међународне послове.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 16.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5904/3-13)
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 61201-5902/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Новинарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани новинар.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 25.
априла 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5902/3-13)
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 61201-5903/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Политикологија.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани политиколог.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 16.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5903/3-13)
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 61201-5905/2-13 од 9. децембра 2013.године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Социјална политика и социјални рад.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани социјални радник.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 27. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1976/2008-04 од 16.
јануара 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној
25. новембра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-5905/3-13)
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 медицинских наука број:
244-5/3 од 12. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
интегрисаних академских студија Медицина.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: доктор медицине.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 12. децембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1461/4/2008-04 од 27.
марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 6.
децембра 2013. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
12. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6231/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10,
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 медицинских наука број:
244-5/5 од 12. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Сестринство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер медицинска сестра.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 12. децембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1461/6/2008-04 од 27.
марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 6.
децембра 2013. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
12. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6230/3-13)
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 медицинских наука број:
244-5/7 од 12. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Неуроетика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер неуроетике.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 15. новембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског
програма на седници одржаној 22. октобра 2013. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
12. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6228/3-13)
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 медицинских наука број:
244-5/6 од 12. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских студија
Сестринство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирана медицинска сестра.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 12. децембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог студијског програма из става 1. ове одлуке.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског
програма на седници одржаној 6. децембра 2013. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
12. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6232/3-13)
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 медицинских наука број:
244-5/4 од 12. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Медицинскe науке.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста доктор медицине.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 12. децембра 2013. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1461/8/2008-04 од 27.
марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 6.
децембра 2013. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
12. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење изменa и допунa студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6229/3-13)
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 техничко-технолошких наука
број: 246-8/14 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Информациони системи и квантитативни менаџмент.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – организационе науке.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/14-13)
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: 246-8/11 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Електронско пословање и управљање системима.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/12-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10,
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: 246-8/9 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Информациони системи и технологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/9-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 177, 21. јануар 2014.

59

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: 246-8/5 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Менаџмент и организација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/5-13)
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: 246-8/6 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Менаџмент.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер менаџер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-746/2008-04 од 15. маја 2009. године. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/6-13)
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: 246-8/7 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Менаџмент у јавном сектору
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер менаџер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на
седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/7-13)
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: 246-8/10 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Пословна аналитика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је, под именом Операциона истраживања и рачунарска статистика
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/11-13)
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: 246-8/8 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Софтверско инжењерство и рачунарске науке.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/8-13)
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 техничко-технолошких наука
број: 246-8/12 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Управљање пословањем.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер менаџер.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на
седници одржаној 19. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/10-13)
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: 246-8/2 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Информациони системи и технологије.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/2-13)
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 техничко-технолошких наука
број: 246-8/4 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Информациони системи и технологије – студије
на даљину.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-437/2009-04 од 9. јула 2010. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/4-13)
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: 246-8/3 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Менаџмент и организација.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-746/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 11. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/3-13)
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: 246-8/13 од 13. децембра 2013.године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских
студија Менаџмент и информациони системи.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се AКAДЕМСКИ НАЗИВ: специјалиста инжењер организационих наука.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма на
седници одржаној 19. септембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 13. децембра 2013. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 61201-6367/13-13)
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/X8.1-13 од 27. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Биофизика.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет докторских академских студија: Биофизика
поднео је Универзитету у Београду предлог за измену студијског
програма из става 1. ове одлуке, и то у делу који се односи на
реализацију наставе на предмету Физичкохемијске основе биофизике.
Поред доц. др Милошa Мојовић, са Факултета за физичку хемију,
наставу ће изводити и доц. др Ана Поповић-Бијелић, са Факултета за
физичку хемију.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 27.
новембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 06-6157/4-13)
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/X9.2-13 од 27. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Биомедицинско инжењерство и технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет докторских академских студија: Биомедицинско инжењерство и технологије поднео је Универзитету у
Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове одлуке,
и то у делу који се односи на реализацију наставе на предметима:
Телемедицина и Обрада медицинских слика. Због одласка у пензију
проф Бранимира Рељина са Електротехничког факултета наставу ће
изводити проф. Ирини Рељин са Електротехничког факултета.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 27.
новембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 06-6157/5-13)
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/X10.1-13 од 27. новембра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Историја и филозофија природних наука и
технологије.
О б р а з л о ж е њ е:
Програмски савет докторских академских студија: Историја и
филозофија природних наука и технологије поднео је Универзитету
у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове
одлуке, и то у делу који се односи листу изборних предмета. Предлаже
се проширење листе изборних предмета са једним новим предметом:
Канон Милутина Миланковића и антропологија климе, наставник
проф. др Александр Петровић, Филолошки факултет, Универзитета у
Београду.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 27.
новембра 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, 18. децембар 2013. године; Број: 06-6157/6-13)
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/X9.1-13 од 27.новембра 2013. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ
Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет
2. доц. др Зоран Шеварaц, Факултет организационих наука
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 06-6157/3-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 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 27.новембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 18. децембра 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Градска привредна политика византијских царева из Теодосијевог
дома (379-457)” и испуњености услова кандидата мр Марка
Драшковића, дипл.историчара.
2. За менторе се именују:
1. емеритус проф. др Љубомир Максимовић, Филозофски
факултет (историја Византије)
2. проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет (правна историја)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2016. год.
(Београд, 18. децембар 2013. године; Број: 06-4089/4-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области медицинских наука:
1. др Живана Милићевић, ред. проф, Медицински факултет
2. др Слободан Савић, ред. проф, Медицински факултет
3. др Амира Пецо-Антић,ред. проф, Медицински факултет
4. др Синиша Димковић, ред. проф, Медицински факултет
5. др Петар Булат, ред. проф, Медицински факултет
6. др Весна Спасојевић-Калимановска, ред. проф, Фармацеутски
факултет
7. др Даница Агбаба, ред. проф, Фармацеутски факултет
8. др Радица Степановић-Петровић ред. проф, Фармацеутски факулт.
9. др Миодраг Лазаревић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
10. др Вера Катић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
11. др Радмила Ресановић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
12. др Владимир Ивановић, ред. проф, Стоматолошки факултет
13. др Драгица Стојић, ред. проф, Стоматолошки факултет
14. др Божидар Димитријевић, ред. проф, Стоматолошки факултет
15. др Душан Угарковић, ред. проф, Факултет спорта и физичког
васпитања
16. др Бранко Станков, ред. проф, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
17. др Александра Кораћ, ред. проф, Биолошки факултет
18. др Мирјана Поповић, ред. проф, Електротехнички факултет
19. др Мирослав Симић, ред. проф, Факултет политичких наука
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20. др Александра Николић, научни саветник, Институт за медицинска
истраживања
II
Мандат чланова Већа научних области медицинских наука траје
до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/1-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области друштвенохуманистичких наука:
1. др Иван Ковачевић, ред. проф, Филозофски факултет
2. др, Лидија Мереник ред. проф, Филозофски факултет
3. др Никола Самарџић, ред. проф, Филозофски факултет
4. др Леон Којен, ред. проф, Филозофски факултет
5. др Светлана Чизмић, ред. проф, Филозофски факултет
6. др Дарко Танасковић, ред. проф, Филолошки факултет
7. др Весна Половина, ред. проф, Филолошки факултет
8. др Радивоје Микић, ред. проф, Филолошки факултет
9. др Јулијана Вучо, ред. проф, Филолошки факултет
10. др Драгана Мршевић-Радовић, ред. проф, Филолошки факултет
11. др Ивица Радовановић, ред. проф, Учитељски факултет
12. др Петар Пијановић, ред. проф, Учитељски факултет
13. др Биљана Требјешанин, ред. проф, Учитељски факултет
14. др Радомир Поповић, ред. проф, Православни богословски
факултет
15. др Ксенија Кончаревић, ред. проф, Православни богословски
факултет
16. др Александра Јовановић, ред. проф, Правни факултет
17. др Љиљана Радуловић, ред. проф, Правни факултет
18. др Бранимир Стојковић, ред. проф, Факултет политичких наука
19. др Јасмина Ковачевић, ред. проф, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију
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20. др Жарко Требјешанин, ред. проф, Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију
21. др Синиша Зарић, ред. проф, Економски факултет
22. др Душанка Лазаревић, ред. проф, Факулт, спорта и физичког
васпитања
23. др Саша Јаковљевић, ред. проф, Факултет спорта и физичког
васпитања
24. др Војин Ракић, научни саветник Института за филозофију и
друштвену теорију
II
Мандат чланова Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/2-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области правно-економских
наука:
1. др Миленко Крећа, ред. проф, Правни факултет
2. др Емилија Вукадин, ред. проф, Правни факултет
3. др Слободан Марковић, ред. проф, Правни факултет
4. др Гашо Кнежевић, ред. проф, Правни факултет
5. др Радмила Васић, ред. проф, Правни факултет
6. др Јуриј Бајец, ред. проф, Економски факултет
7. др Милорад Иванишевић, ред. проф, Економски факултет
8. др Биљана Јовановић Гавриловић, ред. проф, Економски факултет
9. др Стипе Ловрета, ред. проф, Економски факултет
10. др Зорица Младеновић, ред. проф, Економски факултет
11. др Ана Чекеревац, ред. проф, Факултет политичких наука
12. др Иво Висковић, ред. проф, Факултет политичких наука
13. др Чедомир Чупић, ред. проф, Факултет политичких наука
14. др Милан Јовановић, ред. проф, Факултет политичких наука
15. др Зоран Кековић, ред. проф, Факултет безбедности
16. др Ивана Симовић-Хибер, ред. проф, Факултет безбедности
17. др Слађана Ђурић, ред. проф, Факултет безбедности
18. др Слободан Церанић, ред. проф, Пољопривредни факултет
19. др Петар Гогић, ред. проф, Пољопривредни факултет
20. др Миодраг Зец, ред. проф, Филозофски факултет
21. др ______________, ред. проф, Математички факултет
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22. др Невенка Жаркић Јоксимовић, ред. проф, Факулт. организац.
наука
23. др Александар Фатић, научни саветник, Институт за филозофију и
друштвену теорију
II
Мандат чланова Већа научних области правно-економских наука
траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/3-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области природноматематичких наука:
1. др Павле Младеновић, ред. проф, Математички факултет
2. др Зоран Ракић, ред. проф, Математички факултет
3. др Надежда Пејовић, ред. проф, Математички факултет
4. др Гордана Павловић Лажетић, ред. проф, Математички факултет
5. др Дарко Милинковић, ред. проф, Математички факултет
6. др Млађен Ћурић, ред. проф, Физички факултет
7. др Воја Радовановић Млађен Ћурић, ред. проф, Физички факултет
8. др Сунчица Елезовић-Хаџић, ред. проф, Физички факултет
9. др Срђан Буквић, ред. проф, Физички факултет
10. др Зоран Радосављевић, ред. проф, Електротехнички факултет
11. др Јован Цветић, ред. проф, Електротехнички факултет
12. др Вера Вујчић, ред. проф, Факултет организационих наука
13. др Братислав Петровић, ред. проф. Факултет организационих наука
14. др Милутин Обрадовић, ред. проф, Грађевински факултет
15. др _________________, ред. проф, Грађевински факултет
16. др Миодраг Спалевић, ред. проф, Машински факултет
17. др Зоран Митровић, ред. проф, Машински факултет
18. др Бранислав Боричић, ред. проф, Економски факултет
19. др Нада Миличић, ред. проф, Технолошко-металуршки факултет
20. др Гордана Маловић, научни саветник, Институт за физику
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21. др Нинел Чукалевски, научни саветник, Институт „Михаило
Пупин”
II
Мандат чланова Већа научних области природно-математичких
наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 15. новембар 2013. године; Број: 612-5487/4-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области техничких наука:
1. др Предраг Маринковић, ред. проф, Електротехнички факултет
2. др Дејан Гвоздић, ред. проф, Електротехнички факултет
3. др Златан Стојковић ред. проф, Електротехнички факултет
4. др Зоран Јовановић, ред. проф, Електротехнички факултет
5. др Милосав Огњановић, ред. проф, Машински факултет
6. др Срђан Бошњак, ред. проф, Машински факултет
7. др Никола Младеновић, ред. проф, Машински факултет
8. др Бошко Рашуо, ред. проф, Машински факултет
9. др Душан Старчевић, ред. проф, Факултет организационих наука
10. др Јован Филиповић, ред. проф, Факултет организационих наука
11. др Ондреј Јашко, ред. проф, Факултет организационих наука
12. др Мирјана Чангаловић, ред. проф, Факултет организационих
наука
13. др Славица Стевановић, ред. проф, Технолошко-металуршки
факултет
14. др Зорица Цвијовић, ред. проф, Технолошко-металуршки факултет
15. др Слободан Шербановић, ред. проф, Технолошко-металуршки
факултет
16. др Радослав Алексић, ред. проф. Технолошко-металуршки факултет
17. др Обрад Бабић, ред. проф, Саобраћајни факултет
18. др Милица Калић, ред. проф, Саобраћајни факултет
19. др Милан Марковић, ред. проф, Саобраћајни факултет
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20. др Владан Тубић, ред. проф, Саобраћајни факултет
21. др Александар Ганић, ред. проф, Рударско-геолошки факултет
22. др Предраг Лазић, ред. проф, Рударско-геолошки факултет
23. др Александар Кременовић, ред. проф, Рударско-геолошки
факултет
24. др Живан Живковић, ред. проф, Технички факултет у Бору
25. др Ненад Вушовић, ред. проф, Технички факултет у Бору
26. др Миодраг Живковић, ред. проф, Математички факултет
27. др Станко Брчић, проф, Грађевински факултет
II
Мандат чланова Већа научних области техничких наука траје до
30. новембра 2016.године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/5-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука:
1. арх. Михаило Тимотијевић, ред. проф, Архитектонски факултет
2. др Владимир Мако, ред. проф, Архитектонски факултет
3. др Александра Крстић Фурунџић, ред. проф, Архитектонски
факултет
4. др Милан Глишић, ред. проф, Архитектонски факултет
5. мр Рајко Корица, ред. проф, Архитектонски факултет
6. др Златко Марковић, ред. проф, Грађевински факултет
7. др Душан Продановић, ред. проф, Грађевински факултет
8. др Бранислав Ивковић, ред. проф, Грађевински факултет
9. др Снежана Маринковић, ред. проф, Грађевински факултет
10. др Иван Алексић, ред. проф, Грађевински факултет
11. др Дејан Ђорђевић, ред. проф, Географски факултет
12. др Мирјана Девеџић, ред. проф, Географски факултет
13. др Бранка Тошић, ред. проф, Географски факултет
14. др Предраг Ђуровић, ред. проф, Географски факултет
15. др Оливера Крунић, ред. проф, Рударско-геолошки факултет
16. др Милош Ивић, ред. проф, Саобраћајни факултет
17. др Ратко Ристић, ред. проф, Шумарски факултет
18. др Сретен Вујовић, ред. проф, Филозофски факултет
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II
Мандат чланова Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/6-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области природних наука:
1. др Надежда Недељковић, ред. проф, Биолошки факултет
2. др Петар Марин, ред. проф, Биолошки факултет
3. др Владимир Стевановић, ред. проф, Биолошки факултет
4. др Жељко Томановић, ред. проф, Биолошки факултет
5. др Јелена Кнежевић-Вукчевић, ред. проф, Биолошки факултет
6. др Катарина Анђелковић, ред. проф, Хемијски факултет
7. др Мирослав Врвић, ред. проф, Хемијски факултет
8. др Душан Сладић, ред. проф, Хемијски факултет
9. др Иван Гржетић, ред. проф, Хемијски факултет
10. др Живослав Тешић, ред. проф, Хемијски факултет
11. др Јелена Радић-Перић, ред. проф, Факултет за физичку хемију
12. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, ред. проф, Факулт. за физичку
хемију
13. др Вера Дондур, ред. проф, Факултет за физичку хемију
14. др Катарина Карљиковић Рајић, ред. проф, Фармацеутски факултет
15. др Весна Кунтић, ред. проф, Фармацеутски факултет
16. др Весна Мишковић-Станковић, ред. проф, Технолошко-маталуршки ф.
17. др Милка Главендекић, ред. проф, Шумарски факултет
18. др Мирјана Миловановић, ред. проф, Пољопривредни факултет
19. др Зоран Станимировић, ред. проф, Факултет ветеринарске
медицине
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20. др Мира Бјелаковић, научни саветник, Институт за хемију,
технологију и металургију
21. др Никола Танић, научни саветник, Институт за биолошка
истраживања „Синиша Станковић”
22. др Милорад Којић, научни саветник, Институт за молекуларну
генетику и генетичко инжењерство
II
Мандат чланова Већа научних области природних наука траје до
30. новембра 2016. године.
(Београд, 25. новембар 2013. године; Број: 612-5487/7-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Гласник Универзитета у Београду
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог
наставно-научних већа факултета и научних већа института, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
I
Именују се за чланове Већа научних области биотехничких
наука:
1. др Цвијан Мекић, ред. проф, Пољопривредни факултет
2. др Милован Величковић, ред. проф, Пољопривредни факултет
3. др Радмила Петановић, ред. проф, Пољопривредни факултет
4. др Мића Ољача, ред. проф, Пољопривредни факултет
5. др Ида Лескошек Чукаловић, ред. проф, Пољопривредни факултет
6. др Чедомир Марковић, ред. проф, Шумарски факултет
7. др Мирјана Шијачић-Николић, ред. проф, Шумарски факултет
8. др Бранко Главоњић, ред. проф, Шумарски факултет
9. др Драгица Обратоб-Петковић, ред. проф, Шумарски факултет
10. др Нада Драговић, ред. проф, Шумарски факултет
11. др Предраг Симоновић, ред. проф, Биолошки факултет
12. др Драган Катарановски, ред. проф, Биолошки факултет
13. др Брана Раденковић Дамњановић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
14. др Мила Савић, ред. проф, Факултет ветеринарске медицине
15. др Драган Марковић, ред. проф, Машински факултет
16. др Миодраг Стоименов, ред. проф, Машински факултет
17. др Вера Артико, ред. проф, Медицински факултет
18. др Љиљана Мојовић, ред. проф, Технолошко-маталуршки факултет
19. др Ева Ваништа Лазаревић, ред. проф, Архитектонски факултет
20. др Љубодраг Савић, ред. проф, Грађевински факултет
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21. др Ненад Милошевић, ред. проф, Православни богословски
факултет
22. др Мирослава Јанковић, научни саветник, ИНЕП
II
Мандат чланова Већа научних области биотехничких наука траје
до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12. новембар 2013. године; Број: 612-5487/8-2013)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области медицинских наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Именује се др Весна Спасојевић-Калимановска, редовни
професор Фармацеутског факултета за председника Већа научних
области медицинских наука.
2. Именује се др Петар Булат, редовни професор Медицинског
факултета, за заменика председника Већа научних области
медицинских наука.
(Београд, 3. децембар 2013. године; Број: 06-5827/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Ксенија Кончаревић, редовни професор
Православног богословског факултета за председника Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука.
2. Именује се др Иван Ковачевић, редовни професор Филозофског
факултета, за заменика председника Већа научних области друштвенохуманистичких наука.
(Београд, 20. новембар 2013. године; Број: 06-5134/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области правно-економских наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1.Именује се др Стипе Ловрета, редовни професор Економског
факултета, за председника Већа научних области правно-економских
наука.
2. Именује се др Емилија Вукадин, редовни професор Правног
факултета, за заменика председника Већа научних области правноекономских наука.
(Београд, 10. децембар 2013. године; Број: 06-5861/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области природно-математичких наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Павле Младеновић, редовни професор
Математичког факултета, за председника Већа научних области
природно-математичких наука.
2. Именује се др Воја Радованвић, редовни професор Физичког
факултета, за заменика председника Већа научних области природноматематичких наука.
(Београд, 29. новембра 2013. године; Број: 06-5136/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области техничких наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Милосав Огњановић, редовни професор
Машинског факултета за председника Већа научних области техничких
наука.
2. Именује се др Живан Живковић, редовни професор Техничког
факултета у Бору, за заменика председника Већа научних области
техничких наука.
(Београд, 19. новембар 2013. године; Број: 06-5133/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области грађевинско-урбанистичких наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Владимир Мако, редовни професор
Архитектонског факултета за председника Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Бранислав Ивковић, редовни професор
Грађевинског факултета, за заменика председника Већа научних
области грађевинско-урбанистичких наука.
(Београд, 10. децембар 2013. године; Број: 06-5137/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области природних наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Именује се др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни
професор Факултета за физичку хемију за председника Већа научних
области природних наука.
2. Именује се др Иван Гржетић, редовни професор Хемијског
факултета, за заменика председника Већа научних области природних
наука.
(Београд, 29. новембар 2013. године; Број: 06-5135/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог Већа научних
области биотехничких наука, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Нада Драговић, редовни професор Шумарског
факултета за председника Већа научних области биотехничких наука.
2. Именује се др Цвијан Мекић, редовни професор
Пољопривредног факултета, за заменика председника Већа научних
области биотехничких наука.
(Београд, 15. новембар 2013. године; Број: 06-3666/3-13)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на
предлог Наставно-научног већа Машинског факултета број 2357/3 од
28.11.2013. године, доносим
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Миодраг Спалевић, ред. проф. Машинског
факултета, чланства у Већу научних области природно-математичких
наука.
2. Именујe се др Александар Цветковић, ред. проф. Машинског
факултета, за члана Већа научних области природно-математичких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких
наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 2. децембар 2013. године; Број: 612-5984/2)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

