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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког
факултета, број: 28/6 од 23.01.2014. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-623/2-14 од 24.02.2014. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Ивезић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу научну
област Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 28.11.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Нафтно рударство,
механизација и аутоматизација у рударству, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.12.2013. године
преко сајта и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 23.01.2014. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Ивезић изабере
у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 05.02.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.02.2014.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24.02.2014. године дало је мишљење да се др Дејан Ивезић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-623/3-14)
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 Биолошког
факултета, број: 15/32 од 24.01.2014. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-842/2-14 од 27.02.2014. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ђорђе Фира у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну област
Биохемија и молекуларна биологија.
Образложење
Биолошки факултет је дана 20.11.2013. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2013. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 24.01.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Фира изабере у звање
редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 12.02.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.02.2014.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 27.02.2014. године дало је мишљење да се др Ђорђе Фира може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-842/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског
факултета, број: 166/1 од 23.01.2014. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-404/2-14 од 24.02.2014. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Симић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Шинска возила.
Образложење
Машински факултет је дана 18.09.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Шинска возила, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.12.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 23.01.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Симић изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 28.01.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.02.2014.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 24.02.2014. године дало је мишљење да се др Горан Симић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-404/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 220/1-IV/1 од 20.02.2014. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1069/214 од 11.03.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јован Мирић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа психологија.
Образложење
Филозофски факултет је дана 13.11.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.12.2013. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 20.02.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јован Мирић изабере у звање
редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 24.02.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.03.2014.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 11.03.2014. године дало је мишљење да се др
Јован Мирић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1069/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског
факултета, број: 1306/8 од 28.11.2013. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-5971/214 од 03.03.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Слободан Радојевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област
Математика – Рачунарство.
Образложење
Машински факултет је дана 18.09.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Математика – Рачунарство, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.10.2013. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 28.11.2013. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Радојевић изабере у
звање редовног професора.
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Машински 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 24.02.2014.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 03.03.2014. године дало је мишљење да се др Слободан
Радојевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-5971/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 179, 9. мај 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 Економског
факултета, број: 350/1 од 29.01.2014. године и мишљења Већа научних
области правно-економских наука, број: 61202-460/2-14 од 25.02.2014.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 19.03.2014. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Ракоњац-Антић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Економска политика и развој – Осигурање, Пензијско и
здравствено осигурање и Тарифе у осигурању.
Образложење
Економски факултет је дана 04.12.2013. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Економска политика и развој – Осигурање, Пензијско и
здравствено осигурање и Тарифе у осигурању, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.12.2013. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 29.01.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Ракоњац-Антић
изабере у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 30.01.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 18.02.2014.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 25.02.2014. године дало је мишљење да се др Татјана
Ракоњац-Антић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-460/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 179, 9. мај 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 Архитектонског
факултета, број: 01-13/2-2.1. од 03.02.2014. године и мишљења Већа
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612021041/2-14 од 04.03.2014. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ Владимир Лојаница у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну
област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура.
Образложење
Архитектонски факултет је дана 23.10.2013. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена
архитектура, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.01.2014. године у
дневном листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског факултета,
на седници одржаној дана 03.02.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат Владимир Лојаница изабере у
звање редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 25.02.2014. 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 25.02.2014.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 04.03.2014. године дало је мишљење да се
Владимир Лојаница може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 19.03.2014.
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1041/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 179, 9. мај 2014.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број: 06-61201-1281/3-14 од 12. марта 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Архитектура и урбанизам.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – архитектура.
Образложење
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 612-00-111/2008-04 од 11. септембра 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 10. марта 2014. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 12. марта 2014. 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, 19. март 2014. године; Број: 61201-1281/5-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13), а у складу са Правилником
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“,
број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број: 06-61201-1281/2-14 од 12. марта 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма специјалистичих академских студија Урбана обнова – градови у новом миленијуму.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста за урбану обнову.
Образложење
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 612-00-111/2008-04 од 9. јануара 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 10. марта 2014. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 12. марта 2014. 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, 19. март 2014. године; Број: 61201-1281/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LII, број 179, 9. мај 2014.
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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: 246-8/15 од 13. децембра 2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
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 НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – менаџмент и бизнис.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке.
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, 19. март 014. године; Број: 61201-1500/3-14)
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: 61201-105/2-2014 од 12. марта 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Шумарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
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 612-00-660/8/2008-04 од 11. децембра 2008. године, и то:
„Ангажовање доц. др Данијеле Ђунисијевић-Бојовић на предметима
Екофизиологија биљака и фиторемедијација у пејзажној архитектури“.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 26. децембра 2013. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 12. марта 2014. 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, 19. март 2014. године; Број: 61201-105/3-2014)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и
172/13) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07) и Правилника о изменама и допунама Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у
Београду, број 61212 –1003/1–14 од 22. јануара 2014. године, а на предлог
Филолошког факултета у Београду, број: 202/14-650/1 од 17. марта 2014.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
06-61202-1321-2/2014 од 17. марта 2014. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Роберто Вералди (Roberto Veraldi), Universita Gabrielle d’Annunzio di Chieti-Pescara, Италија у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
202/14-650/1 од 17. марта 2014. године да се проф. др Роберто Вералди,
Universita Gabrielle d’Annunzio di Chieti-Pescara, Италија, изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1321-3/2014)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и
172/13) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07) и Правилника о изменама и допунама Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у
Београду, број 61212 –1003/1–14 од 22. јануара 2014. године, а на предлог
Филолошког факултета у Београду, број: 202/14-649/1 од 17. марта 2014.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
06-61202-1322-2/2014 од 17. марта 2014. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Софији, Бугарска у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
202/14-649/1 од 17. марта 2014. године да се проф. др Александар Георгиев
Димчев, професор Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Софији,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало је
предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење
одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1322-3/2014)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и
172/13) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07) и Правилника о изменама и допунама Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у
Београду, број 61212 –1003/1–14 од 22. јануара 2014. године, а на предлог
Филолошког факултета у Београду, број: 202/14-652/1 од 17. марта 2014.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
06-61202-1320-2/2014 од 17. марта 2014. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Џејмс Биркс (James Birx), Canisius College,
САД у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
202/14-652/1 од 17. марта 2014. године да се проф. др Џејмс Биркс,
професор Canisius College, USA, изабере у звање гостујућег професора
на Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1320-3/2014)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и
172/13) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 135/07) и Правилника о изменама и допунама Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету
у Београду, број 61212 – 1003/1 – 14 од 22. јануара 2014. године, а на
предлог Правног факултета у Београду, број: 389/3 од 7. марта 2014.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број
06-61202-1297-2/2014 од 17. марта 2014. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 19. марта 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др КЕНЕТ ЕЈНАР ХИМА (Kenneth Einar
Himma), Универзитет у Вашингтону у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет доставио је образложени предлог број: 389/3
од 7. марта 2014. године да се проф. др Кенет Ејнар Хима, професор
Универзитета у Вашингтону, изабере у звање гостујућег професора на
Универзитету у Београду.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-1297-3/2014)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07 – аутентично
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12
и 172/13) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 135/07) и Правилника о изменама и
допунама Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, број 61212 –1003/1–14 од 22.
јануара 2014. године, а на предлог Aрхитектонског факултета у Београду,
број: 01-287/3 од 24. фебруара 2014. године и предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 06-61202-966/2-14 од 12. марта 2014.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 19. марта
2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ИДИС ТУРАТО, Свеучилиште у Сплиту,
Хрватска у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Архитектонски факултет доставио је образложени предлог број:
01-287/3 од 24. фебруара 2014. године да се др Идис Турато, ванредни
професор Свеучилишта у Сплиту, Хрватска, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 61202-966-3/14)
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: 06-167/II-4955/413 од 28. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 19. марта 2014. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Нова нанотехнологија на бази клатрина за пренос великих
протеинских молекула у централни нервни систем“ кандидата мр
Гордане Стојановић-Виталиано, доктора медицине.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Слободан Малобабић, Медицински факултет Универзитет
у Београду (анатомија)
2. проф. др Дејан Раковић, Електротехнички факултет, Универзитет у
Београду (савремени материјали и технологије)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2016. год.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 06-1280-4955/5-14)
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: 06-167/II-5706/313 од 28. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 19. марта 2014. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Биомедицинско инжењерство и технологије.
Образложење
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 увођење новог изборног предмета:
Ласер мале снаге у медицини, наставу ће изводити проф. др Љубица
Константиновић, Медицински факултет.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 28.
фебруара 2014. године размотрило предлог за доношење измене и
допуне студијског програма и предлаже Сенату доношење измене и
допуне студијскoг програма као у изреци.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 06-1280/3-14)
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: 06-167/II13.1-13 од 28. фебруара 2014. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 19. марта 2014. год., донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОФИЗИКА
1. Именује се за члана Програмског савета:
Уместо проф. др Драгана Ускоковића именује се др Зоран
Лаушевић, научни саветник, Институт нуклеарних наука „Винча“.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 06-1280/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду –
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/2011.)
и члана 15. Правилника о дисциплинској одговорности студената
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 133/07), Сенат Универзитета,
на седници одржаној 19. марта 2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I
За чланове Дисциплинске комисије, именују се:
1. проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет, председник
2. проф. др Владан Петров, Правни факултет, члан и заменик
председника
– проф. др Слободан Марковић, Правни факултет, заменик
3. проф. др Александра Исаковић, Медицински факултет, члан
– проф. др Драгана Васиљевић, Фармацеутски факултет, заменик
4. проф. др Данијела Стефановић, Филозофски факултет, члан
– проф. др Вељко Брборић, Филолошки факултет, заменик
5. проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки факултет, члан
– проф. др Дејан Tошић, Eлектротехнички факултет, заменик
II
Овом Oдлуком ставља се ван снаге Одлука о именовању чланова
Дисциплинске комисије 06-01 Број: 06-3516/9-13 од 16. јула 2013.
године.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 06-1280/5-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању страних
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
129/06 и 145/08), а по жалби Ане (Шандор) Поше на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр.
06-61302-4855/2-13, од 15.11.2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 19.03.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Ане (Шандор) Поша на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа,
бр. 06-61302-4855/2-13, од 15.11.2013. године, којом се признаје
високошколска исправа Универзитета у Сегедину, Филозофски
факултет, Сегедин, Мађарска, бр. BTK-00464/2013/OKL стечене
14.06.2013. године, као диплома мастер академских студија, са
стручним називом мастер филолог–германиста (120 ЕСПБ).
ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ одлука и предметна исправа се признаје као
диплома мастер академских студија, са стручним називом мастер
филолог (немачки језик и књижевност и енглески језик и књижевност)
– 120 ЕСПБ.
Образложење
Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратила се
Ана (Шандор) Поша, рођена 08.08.1988. године у Сенти, Република
Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета у Сегедину,
Филозофски факултет, Сегедин, Мађарска, на којем је именована стекла
звање дипломирани наставник енглеског и дипломирани наставник
немачког. Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома дипломских академских
студија (дипломирани филолог–мастер немачког језика и књижевности).
Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних
органа Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа,
донела је одлуку којом се предметна исправа признаје као диплома
мастер академских студија (мастер филолог–германиста, 120 ЕСПБ).
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Ана (Шандор) Поша поднела је на ову одлуку Жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-4855/3-13, од 12.12.2013.
године, којом је захтевала да предметна Одлука буде преиначена тако
да се њом призна и звање наставника енглеског језика, с обзиром
да је самом одлуком обухваћено само признавање немачког језика.
Сенат Универзитета у Београду је Закључком наложио Комисији
Универзитета у Београду да, узимајући у разматрање податке наведене
у жалби кандидата, на првој наредној седници поново одлучује по
предлогу одлуке Филолошког факултета.
Филолошки факултет је доставио нов предлог одлуке, којим
се предметна диплома признаје као диплома са стручним називом
дипломирани филолог–мастер немачког језика и књижевности и
дипломирани филолог–мастер енглеског језика и књижевности, 300
ЕСПБ. Комисија Универзитета у Београду је на седници одржаној
28.02.2014. године разматрала Закључак Сената Универзитета у Беораду
и установила да наводи из жалбе кандидата имају основа, те узимајући у
обзир став стручних органа Факултета и утврђена правила о признавању
јавних исправа, предложила је Сенату Универзитета у Београду да
усвоји жалбу коју је Ана (Шандор) Поша поднела и да се предметна
диплома призна као диплома мастер академских студија са стручним
називом мастер филолог (немачки језик и књижевност и енглески језик и
књижевност), 120 ЕСПБ. На седници одржаној 19.03.2014. године, Сенат
Универзитета прихватио предлог Комисије Универзитета у Београду и
уважио наводе из жалбе, те је усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 20. март 2014. године; Број: 06-61302-4855/6-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 159. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
19.3. 2014. године, донео је
Званично тумачење одредаба члана 7.
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)
Одредбе члана 7. Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду гласе:
„Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума,
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за
поновни избор у исто звање.
Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање
научних резултата, потребно је да наставник из става 1 овог члана
објави најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у
периоду од последњег избора у звање.
Наставник у пољу друштвено-хуманистичких наука, приликом
избора у више звање, потребно је да оствари минимум квантитативно
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.“
Ове одредбе треба разумети тако да су се примењивале на
наставнике који су 5. априла 2008. године, као дана ступања на снагу
ових критеријума, били у звању доцента или ванредног професора
и могли су након тога ово право користити само једном, било да су
поново бирани у исто звање или су бирани у више звање.
Примена критеријума одложена је за 6 месеци да би се
универзитетска јавност упознала са новим условима за избор у звања
наставника, а прелазне одредбе члана 7. донете су да би се заштитили
наставници који су се затекли у звању доцента или ванредног професора
на дан ступања на снагу ових критеријума и да би имали времена да
испуне нове услове за избор у звања наставника који нису важили у
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моменту када су бирани у затечено звање. С обзиром на то да изборни
период траје 5 година, ови наставници приликом следећег избора у
звање треба да испуне ближе услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
(Београд, 19. март 2014. године; Број: 06-1280/5-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 –
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-441/9 од
12.03.2014. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-1434/2-14 од 01.04.2014. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Шефер у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за ужу
научну област Исхрана.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 11.09.2013. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Исхрана, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.11.2013. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 12.03.2014. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Шефер
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 14.03.2014. 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 25.03.2014.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01.04.2014. године дало је мишљење да се др Драган Шефер
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.04.2014.
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, 16. април 2014. године; Број: 61202-1434/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

34

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Биолошког
факултета, број: 15/95 од 07.03.2014. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-1472/2-14 од 27.03.2014. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марина Стаменковић-Радак у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу
научну област Генетика и еволуција.
Образложење
Биолошки факултет је дана 25.12.2013. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Генетика и еволуција, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2014. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 07.03.2014. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марина Стаменковић-Радак
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 18.03.2014. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.03.2014.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној дана
27.03.2014. године дало је мишљење да се др Марина СтаменковићРадак може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.04.2014.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61202-1472/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 –
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-440/9 од
12.03.2014. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-1435/2-14 од 01.04.2014. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Петар Милосављевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Ветеринарска хирургија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 11.09.2013. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Ветеринарска
хирургија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.11.2013. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 12.03.2014. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Петар Милосављевић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 14.03.2014. 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 25.03.2014.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 01.04.2014. године дало је мишљење да се др Петар Милосављевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.04.2014.
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, 16. април 2014. године; Број: 61202-1435/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. априла
2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Православног богословског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Православног богословског факултета коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 11.12.2013. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Образложење
Православни богословски факултет доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 11.12.2013. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
1.4.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.4.2014. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 110-446/2-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. априла
2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Биолошког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 29.1.2014. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Образложење
Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 29.1.2014. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
1.4.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.4.2014. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 612-556/2-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12 и 89/13) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 – пречишћени текст,
167/12 и 172/13), а на основу позитивног мишљења Одбора за статутарна
питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. априла
2014. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета ветеринарске медицине
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 21.3.2014. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 21.3.2014. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
1.4.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.4.2014. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61212-1605/2-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских
наука број: 06-61201-1567/2-2014 од 8. априла 2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Орална хигијена.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста орални хигијеничар.
Образложење
Факултет је дана 25. марта 2014. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 25. фебруара 2014. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 8.
априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1567/3-2014)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације медицинских
наука број: 06-61201-1568/2-2014 од 8. априла 2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних
струковних студија Орална хигијена.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: орални хигијеничар.
Образложење
Факултет је дана 25. марта 2014. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-01429/9/2007-04 од 19. маја 2008. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 25. фебруара 2014. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 8.
априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1568/3-2014)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1771/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Језик, књижевност, култура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани професор језика и
књижевности.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/2008-04 од 07. маја 2009. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1771/3-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1768/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Српски језик и књижевност.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани професор српског
језика и књижевности.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/АУ/2008-04 од 29. маја 2009.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1768/3-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1770/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Српска књижевност и језик са компаратистиком.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани професор српскe
књижевности и језика са компаратистиком.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/АУ/2008-04 од 29. маја 2009.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1770/3-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1769/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Српска књижевност и језик.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани професор српскe
књижевности и језика.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/АУ/2008-04 од 29. маја 2009.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1769/3-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1772/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Српски језик.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер професор српског језика.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/2008-04 од 22. јануара 2010.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1772/3-14)
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, 172/13 и 178/14), а у складу са Правилником о
доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број: 06-61201-1773/2-14 од 7. априла 2014. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Српскa књижевност.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове одлуке
стичe се AКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер професор српскe књижевности.
Образложење
Факултет је дана 2. априла 2014. 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 612-00-1947/2008-04 од 22. јануара 2010.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 7. априла 2014. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 61201-1773/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично
тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст,
167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Архитектонског и Шумарског
факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 16. априла 2014. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2014/2015. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2014/2015.
годину, и то:
У школској 2014/2015. години уписаће се:
– на Архитектонском факултету на студијски програм специјалистичких
академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура укупно
32 студента, сви у статусу самофинансирајућих;
– на Шумарском факултету на студијски програм основних струковних
студија Технологија намештаја и производа од дрвета укупно 20
студената, сви у статусу самофинансирајућих.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-1803/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично
тумачење) и члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14) и Политике уписа студената на Универзитет
у Београду (Гласник Универзитета у Београду“, број 178/14), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. априла 2014.
године донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску
2014/2015.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у
саставу Универзитета у Београду.
2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити
истакнути на веб страници Универзитета.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-1803/3-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/2011 – пречишћен текст, 167/2012,
172/2013, 178/2014.), и члана 18. Правилника о упису студената на
студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 168/2012), Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис
за школску 2014/2015. годину
I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник Комисије
2. доц. др РАДА БАОШИЋ, продекан Хемијског факултета
3. проф.др АЛEКСАНДАР ЦВИЈЕТИЋ, продекан Рударско-геолошког
факултета
4. проф. др ЖАКЛИНА СТОЈАНОВИЋ, продекан Економског
факултета
5. проф. др ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋ, продекан Фармацеутског
факултета
6. МИЛОШ ОБРАДОВИЋ, студент проректор
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета
II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, врши
анализу жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату предлоге
за побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са
уписом за школску 2014/2015. годину.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај
о упису на Универзитет, који обухвата информацију о броју уписаних
студената, проблемима који су настали током уписа, предлозима мера
за побољшање квалитета уписа и другим релевантним подацима.
III Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице
Сената, а на основу нових одлука Комисије за акредитацију и контролу
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квалитета, да допуни расписани Конкурс за упис студената за школску
2014/2015. годину и о томе извести Сенат на првој наредној седници.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-1803/3-14)
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,
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету,
број: 06-167/III-853/3-14 од 28. фебруара 2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16. априла 2014. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Модулирање ризосферних процеса и прилагођавање пшенице
различитим мерама поправке земљишта оштећених рудничком
јаловином“ кандидата Љиљане Костић Крављанац, (докторске студије:
Управљање животном средином).
2. За менторе се именују:
1. Мирослав
Николић,
научни
саветник,
Институт
за
мултидисциплинарна истраживања (физиологија исхране биљака)
2. проф. др Александар Ђорђевић, Пољопривредни факултет
(педологија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2016. год.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-1803-853/5-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
број 129/06), а по жалби Michael (Richard) Anderson-a на Извештај и
Одлуку о могућности признавања стране високошколске исправе, бр.
06-61301-4149/4-13, од 19.12.2013. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Michael (Richard) Anderson-а, бр. 06-613014149/5-13, од 31.01.2014. године и преиначује се Извештај и Одлука о
могућности признавања стране високошколске исправе, бр. 06-613014194/4-13, од 19.12.2013. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа првог нивоа високог
образовања, стечена на United States Military Academy, West Point,
Њујорк, Сједињене Америчке Државе, која је издата 29.05.2004. године
на име Michael (Richard) Anderson, у сврху наставка образовања на
Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, студијски
програм – Политикологија – мастер међународне студије, уколико
испуни услове уписа и рангира се на листи у оквиру одобреног броја
за упис студената, као и уколико положи следеће испите: 1) Увод у
дипломатију и 2) Основи теорије спољне политике.
Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 240, а просечна оцена
на претходном нивоу високог образовања усклађена са системом
високог образовања Републике Србије је 8,46 (осам и 46/100).
Образложење
Универзитету у Београду обратиo се Michael (Richard) Anderson, рођен 09.10.1979. године у Солт Лејк Ситију, Сједињене
Америчке Државе, захтевом за признавање дипломе United States
Military Academy, West Point, Њујорк, Сједињене Америчке Државе,
на којем је именовани стекао образовање, ради наставка образовања
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, студијски
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програм – Политикологија – мастер међународне студије. Након
подношења захтева, руководилац студијског програма усвојио је и
Универзитету у Београду доставио Извештај и Одлуку о могућности
признавања стране високошколске исправе условљено полагањем
испита: 1) Увод у дипломатију; 2) Основи теорије спољне политике; 3)
Међународно јавно право.
Michael (Richard) Anderson поднео је на овај Извештај жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61301-4149/5-13, од
31.01.2014. године, захтевајући да признавање наведене исправе
буде условљено полагањем испита: 1) Увод у дипломатију и 2)
Основи теорије спољне политике, обзиром да је, након консултација
које је обавио на Факултету политичких наука, установио да испит
Међународно јавно право није обухваћен студијским програмом
основних академских студија на Факултету политичких наука. Сенат
Универзитета утврдио је, на седници одржаној 26.02.2014. године, да
је руководилац дужан да образложи усвајање односног Извештаја,
те да из његове садржине уклони услов полагања наведеног испита
уколико установи да су наводи из жалбе оправдани, те је одлучено као
у диспозитиву. На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
26.02.2014. године, разматрана је жалба кандидата и констатовано
да су уважени наводи њени наводи, те је усвојен Закључак 06 – 01
Број: 61301-4149/6-13, од 13.03.2014. године, којим је руководиоцу
студијског програма наложено да образложи усвајање односног
Извештаја, односно да из његове садржине уклони услов полагања
испита Међународно јавно право, уколико установи да је реч о испиту
који није обухваћен студијским програмом основних академских
студија на Факултету политичких наука, као и да о свом поступању по
овом Закључку обавести Сенат Универзитета у Београду.
Поступајући у складу са захтевима из Закључка, руководилац
је Универзитету у Београду нови Извештај и Одлуку о могућности
признавања, бр. 06/61301-4149, у којем је навео да је признавање
односне дипломе условљено полагањем испита: 1) Увод у дипломатију
и 2) Основи теорије спољне политике.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
16.04.2014. године, усвојени су наводи Закључка, те је усвојена одлука
као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 24. април 2014. године; Број: 61301-4149/7-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
број 129/06), а по жалби Сунчице (Рајко) Драгаш на Извештај и
Одлуку о могућности признавања стране високошколске исправе, бр.
06-61301-4630/2-13, од 24.03.2014. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Сунчице (Рајко) Драгаш, бр. 06-613014630/4-13, од 08.04.2014. године и преиначује се Извештај и Одлука о
могућности признавања стране високошколске исправе, бр. 06-613014630/2-13, од 24.03.2014. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа првог нивоа високог
образовања, стечена на Davidson College, Davidson, Северна
Каролина, Сједињене Америчке Државе, која је издата 19.05.2013.
године на име Сунчица (Рајко) Драгаш, у сврху наставка образовања
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, студијски
програм интердисциплинарних мастер академских студија Југоисточне
Европе, уколико испуни услове уписа и рангира се на листи у оквиру
одобреног броја за упис студената.
Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 240, а просечна оцена
на претходном нивоу високог образовања усклађена са системом
високог образовања Републике Србије је 9,80 (девет и 80/100).
Образложење
Универзитету у Београду обратила се Сунчица (Рајко) Драгаш,
рођена 08.03.1990. године у Новој Градишки, Република Хрватска,
захтевом за признавање високошколске исправе првог нивоа високог
образовања стечене на Davidson College, Davidson, Северна Каролина,
Сједињене Америчке Државе, на којем је именована стекла образовање.
Након што је Универзитет у Београду Факултету политичких наука
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проследио овај захтев у сврху даљег поступања, руководилац
студијског програма интердисциплинарних мастер академских студија
Југоисточне Европе доставио је Универзитету у Београду Извештај
и Одлуку о могућности признавања стране високошколске исправе
бр. бр. 06-61301-4630/2-13, од 24.03.2014. године, којим се односна
исправа признаје ради наставка образовања, признавање остварене
просечне оцене на претходном нивоу високог образовања, која,
усклађена са системом високог образовања Републике Србије, износи
8,00 (осам и 0/100).
Сунчица (Рајко) Драгаш поднела је 08.04.2014. године жалбу
Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61301-4630/4-13 на овај
Извештај, захтевајући признавање остварене просечне оцене на
претходном нивоу високог образовања у вишем просеку од оног који
је наведен у Извештају и Одлуци.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 16.04.2014.
године, разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано да су
уважени наводи њени наводи, те је усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 24. април 2014. године; Број: 61301-4630/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Миленка (Радосав) Чабаркапе на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-242/2-14, од 28.02.2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Миленка (Радосав) Чабаркапе и
потврђује Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-61302-242/2-14, од 28.02.2014. године,
којом се признаје високошколска исправа Факултета за саобраћај,
комуникације и логистику, Беране, Црна Гора, бр. 2 од 18.06.2013.
године, као диплома мастер академских студија са стручним називом
мастер инжењер саобраћаја (120 ЕСПБ).
Образложење
Универзитету у Београду и Саобраћајном факултету обратио се
Миленко (Радосав) Чабаркапа, рођен 18.04.1956. године у Бијелом
Пољу, Црна Гора, захтевом за признавање дипломе Факултета за
саобраћај, комуникације и логистику, Беране, Црна Гора, на којем
је именовани стекао степен магистра наука, студијски програм
Менаџмент у саобраћају и комуникацијама (120 ЕСПБ). Стручни
органи Факултета размотрили су све списе предмета и предложили
Комисији Универзитета доношење одлуке којом се предметна диплома
признаје као диплома магистарских студија са стручним називом
магистар техничких наука, смер менаџмент у саобраћају и транспорту.
Комисија Универзитета у Београду је, у складу са утврђеним правилима
о признавању страних високошколских исправа, донела одлуку да се
предметна диплома призна као диплома мастер академских студија
са стручним називом мастер инжењер саобраћаја (120 ЕСПБ).
Миленко (Радосав) Чабаркапа поднео је на ову одлуку Жалбу Сенату
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Универзитета у Београду бр. 06-61302-242/3-14, од 19.03.2014. године,
којом је захтевао да предметна Одлука буде преиначена тако да се
њом предметна диплома призна као диплома магистарских студија са
стручним називом магистар техничких наука
На седници Сената Универзитета у Београду од 16.04.2014.
године разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета
за признавање страних високошколских исправа, те је, у складу
са Правилником о листи стручних, академских и научних назива
(„Службени гласник РС“, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010,
39/2011, 54/2011 – испр. и 44/2013), усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-61302-242/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Биљане (Гојко) Симић на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-1344/3-13, од 26.12.2013. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16.04.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Биљане (Гојко) Симић на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа бр.
06-61302-1344/3-13, од 26.12.2013. године у делу који се односи на
измену стручног назива којим се признаје високошколска исправа
Пекиншког универзитета за језик и културу, Пекинг, НР Кина, бр.
1003232008200226 од 18.06.2008. године, и потврђује се Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа којом се предметна исправа признаје као диплома мастер
академских студија са стручним називом мастер професор језика и
књижевности – Кинески језик и књижевност (120 ЕСПБ).
УСВАЈА СЕ жалба Биљане (Гојко) Симић на Одлуку Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр.
06-61302-1344/3-13, од 26.12.2013. године у делу који се односи на
информације о дужини трајања студија и ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ предметна
одлука, тако да се у образложењу одлуке наводи да су мастер студије
које је именована завршила трајале од 2005. до 2008. године.
Образложење
Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратила се
Биљана (Гојко) Симић, рођена 12.09.1981. године у Велесу, Република
Македонија, захтевом за признавање дипломе Пекиншког универзитета
за језик и културу, Пекинг, НР Кина, на којем је именована стекла
звање Master of Literature. Стручни органи Факултета размотрили су
све списе предмета и предложили Комисији Универзитета доношење
одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома мастер
академских студија са стручним називом мастер професор кинеског
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језика и књижевности (60 ЕСПБ), а да се кандидаткињи преостали
број бодова пренесе на докторске студије. Комисија Универзитета
у Београду је одлучила као у диспозитиву, у складу са утврђеним
правилима о признавању страних високошколских исправа. Биљана
(Гојко) Симић поднела је на ову одлуку Жалбу Сенату Универзитета
у Београду бр. 06-61302-1344/4-13, од 21.02.2014. године, којом је
захтевала да предметна Одлука буде преиначена тако да се, поред
стручног назива у диспозитиву Одлуке, ради прецизности, дода да је
у питању област Лингвистика и примењена лингвистика. Именована
је жалбом, такође, захтевала да се предметном Одлуком признају 3
године за мастер (магистарске) студије односно 180 ЕСПБ или уколико
Закон Републике Србије не може да призна 180 ЕСПБ да се у Одлуци
напише напомена да су магистарске студије трајале три године, а
према Закону Републике Србије може да се призна само 120 ЕСПБ.
На седници Сената Универзитета у Београду од 16.04.2014.
године разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за
признавање страних високошколских исправа у делу који се односи
на измену стручног назива којим се признаје предметна исправа, али
да може да се усвоји жалба у делу који се односи на информације
о дужини трајања студија, те је, у складу са Правилником о листи
стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“,
бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/2011, 54/2011 – испр. и
44/2013), усвојена одлука као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 16. април 2014. године; Број: 06-61302-1344/5-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
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