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На основу чл. 53. и 54. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број: 76/05, 97/08, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 40. став 1. тачка 2. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒
пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета
у Београду, на седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Владимир Бумбаширевић, редовни професор Универзитета у
Београду ‒ Медицински факултет, изабран је за ректора Универзитета
у Београду за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/3-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.

2

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Нада Ковачевић, редовни професор Универзитета у Београду
‒ Фармацеутски факултет, изабрана је за проректора Универзитета у
Београду за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/4-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Живан Лазовић, редовни професор Универзитета у Београду
‒ Филозофски факултет, изабран је за проректора Универзитета у
Београду за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/5-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Иванка Поповић, редовни професор Универзитета у Београду
‒ Технолошко-металуршки факултет, изабрана је за проректора
Универзитета у Београду за школску 2015/2016, 2016/2017. и
2017/2018. годину.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/6-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Живослав Тешић, редовни професор Универзитета у
Београду ‒ Хемијски факултет, изабран је за проректора Универзитета
у Београду за школску 2015/2016, 2016/2017. и 2017/2018. годину.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/7-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 27. и 35. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 29. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Констатује се да 30. септембра 2015. године истиче мандат
ректора проф. др Владимира Бумбаширевића и проректора проф.
др Наде Ковачевић, проф. др Иванке Поповић, проф. др Миодрага
Поповића и проф. др Далибора Солдатића, којим даном се разрешавају
наведених функција.
(Београд, 29. 05. 2015. године; Број: 06-2127/8-15)
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА
Проф. др Петар Шкундрић, с.р.
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На основу чл. 26 и 27. Закона о изменама и допунама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, број 99/2014) и члана
42. тачка 56. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14),
Сенат је на седници одржаној 11. марта 2015. године донео
ОДЛУКУ
о скупу података, начину и динамици достављања
података Информационом систему Универзитета у Београду
Информациони систем Универзитета чине обједињени подаци
из евиденција свих чланица и воде се као јединствена база података.
За потребе вођења евиденција, издавања јавних исправа,
статистика и анализа у Информационом систему Универзитета
посебно се прикупљају подаци о студијским програмима, кандидатима
за упис, уписаним студентима, наставном особљу и ненаставном
особљу.
На основу анализа успешности слања података веб сервисима
и на основу анализа опремељености факултета одговарајућим
информационим системом прописује се динамика слања по
областима. Факултети Универзитета у Београду из својих локалних
информационих система достављају податке Информационом
систему Универзитета (ИСУ) по спецификацији датој у наставку.
Подаци или промене података шаљу се свакодневно (препоручује се
слање у току ноћи). У случају нетехничких грешака приликом слања
података, аутоматски мејл о грешкама ће бити послат на мејл адресе
које пријављује факултет.
Подаци о студијским програмима
За све акредитоване студијске програме и, према потребама
факултета, усаглашене студијске програме, по Закону о високом
образовању из 2005, надлежна служба Универзитета у Београду води
податке по спецификацији у табели СП1.
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Р.
Податак
бр.
1
2
3

назив студијског програма
назив студијског програма на енглеском
врста и ниво студија
универзитетска шифра (ИД) студијског
програма
прва школска година уписа студената и
организације наставе
дужина трајања студија
укупан број ЕСПБ који је предвиђен
студијским програмом
начин студирања (на даљину / у седишту
установе)
језик извођења наставе

Јавно
Обавезан видљив
(на вебу)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

информације о свим акредитацијама и
доакредитацијама студијског програма:
1. ако је акредитација обављена: индикатор
да ли се ради о акредитацији или допуни
акредитације, датум акредитације или
допуне акредитације, назив студијског
програма, назив студијског програма на
11
Да
енглеском, академски/стручни/научни
назив, генералије студијског програма,
одобрен број студената URL уверења
о акредитацији тј. допуне уверења о
акредитацији, дозвола за рад или
2. ако је акредитација у току: датум
подношења захтева за акредитацију

Да

4
5
6
7
8
9
10

академски/стручни/научни назив који се
стиче
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научна област којој припада студијски
програм
13 поље којем припада студијски програм
уколико је студијски програм заједнички,
или за стицање дупле дипломе евидентира
14 се врста дипломе, број и датум уговора
о реализацији студијског програма и све
партнерске високошколске установе
генералије студијског програма (циљеви,
15 исходи, услови уписа, приступ даљим
студијама, професионални статус)
12

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Табела СП1: Спецификација података о студијским програмима
Напомене: Назив студијског програма мора бити јединствен у
оквиру факултета, врсте студија, прве школске године уписа, начину
студирања, језику извођења наставе, броју ЕСПБ, и академског/
стручног/научног назива који се стиче. Уколико се студијски програм
изводи на енглеском језику, онда је потребно ставке 10 и 15 водити и
на српском и на енглеском језику. Подаци из ове евиденције ће бити
коришћени за каталог студијских програма као и за контролу послатих
података од стране факултета.
Пресек евиденције студијских програма декани могу
детаљније проверити на линку: http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/
pregled-studijskih-programa.
Подаци о наставном и ненаставном особљу
Факултети су дужни да достављају податке о наставном особљу
по спецификацији у табелама Н1, Н2 и З1.
Р. бр. Податак
1
име
2
презиме

Јавно видљив
Обавезан (на вебу)
Да
Да
Да
Да
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3
4
6
7
8
11
12
13
14
15

име родитеља
ЈМБГ
е-mail адреса
фиксни телефон (пословни)
пол
области научног интересовања
држављанство
лична веб страна
да ли је ангажован у настави
да ли може бити ментор на ДАС

Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Не
Да
Да

Да
Не
Да
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Да

Табела Н1: Спецификација података о наставном особљу
За актуелно звање, као и за сва претходна звања којима је рок
за избор био од 1.10.2013. на даље, за наставно особље је потребно
достављати податке наведене у табели Н2.
Р. бр.
1
2
3

Податак
звање
датум одлуке
датум истицања

Обавезан
Да
Да
Да[1]

Јавно видљив
(на вебу)
Да
Не
Не

Табела Н2: Спецификација података о изборима у звање (1 – где је
применљиво)
За сва активна запослења/ангажовања, као и за претходна
запослења/ангажовања која су истекла после 1.10.2013, односно
којима је поље „датум до“ од 1.10.2013. на даље, за наставно особље
је потребно достављати податке наведене у табели З1.
Р. бр. Податак
Обавезан
1
врста радног односа / ангажовања Да

Јавно видљив
(на вебу)
Да
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проценат радног односа /
ангажовања
Да
од датума (датум почетка радног
односа / ангажовања)
Да
до датума (датум престанка радног
односа / ангажовања)
Да
датум истицања уговора
Да[1]
категорија запосленог
Да

2
3
4
5
6

Да
Не
Не
Не
Да

Табела З1: Спецификација података о запослењима (1 – где је
применљиво)
Категорије запосленог могу бити:
– наставник
– сарадник
– истраживач
Факултети су дужни да достављају податке о ненаставном
особљу по спецификацији у табели НН1 и З1.
Р. бр.
1
2
3
4
5
6

Податак
име
презиме
име родитеља
ЈМБГ
пол
стручна спрема

Обавезан
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Јавно видљив
(на вебу)
Да
Да
Да
Не
Не
Не

Табела НН1: Спецификација података о ненаставном особљу
Категорије запосленог могу бити:
– административно особље
– техничко особље
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– ИКТ особље
– помоћно особље
Напомена: Универзитет ће обезбедити и алтернативан начин
достављања података о ненаставном особљу (нпр. кроз Excel фајл)
како би олакшао достављање ових података институцијама које немају
податке о ненаставном особљу у информационом систему. У том
случају, уколико се подаци не експортују аутоматизовано, достављање
је обавезно мин. 4 пута годишње.
Успешност слања података декани могу детаљније проверити на
линковима:
http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-nastavnika,
http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-nenastavnog-osoblja.
Област кандидати
Факултети су дужни да достављају податке о пријављеним
кандидатима и коначним ранг листама кандидата за упис на студијске
програме свих врста и нивоа студија по спецификацији у табелама К1
и К2:
Општи подаци о кандидатима/ранг листи:
Р. бр.
1
2
3
4
5

Податак
школска година
уписни рок
факултетска шифра (ИД)
студијског програма
да ли је организован уписни рок
врста листе

Јавно видљив
Обавезан (на вебу)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

Табела К1: Спецификација података о ранг листи
Р.бр.
1
2

Податак
ранг листа
број пријаве

Обавезан
Да
Да

Јавно видљив
(на вебу)
Да
Да
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

име
презиме
име родитеља
пол
ЈМБГ
држављанство
број пасоша
националност
посебна потреба за подршком
успех у средњој школи (све 4
године)
број бодова из средње школе
успех (просечна оцена) први
степен
успех (просечна оцена) други
степен
број бодова на основу успеха са
претходних студија
број бодова пријемни
број бодова остало (по додатним
критеријумима осим успеха на
претходним студијама)
број бодова укупно
ранг
статус (рангиран, одустао,
дисквалификован)
посебни услови уписа
институција на којој је полагао
пријемни испит

13

Да
Да
Да
Да
Да[1]
Да
Да[2]
Да
Да

Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Да[3]
Да[3]

Да
Да

Да[4] [5]

Да

Да[5]

Да

Да[4] [5]
Да[6]

Да
Да

Да[8]
Да[6]
Да[6]

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Не

Да[7]

Да

Табела К2: Спецификација података о кандидатима (1 ‒ обавезно
за држављане РС, 2 ‒ обавезно за стране држављање, 3 ‒ обавезно
за упис на први степен, 4 ‒ обавезно за упис на други степен, 5 ‒
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обавезно за упис на трећи степен, 6 ‒ обавезно уколико је завршен
пријемни испит, 7 ‒ обавезно за први додатни и други додатни
уписни рок, 8 ‒ обавезно за упис на други и трећи степен уколико је
предвиђено пријемним испитом)
Посебни услови уписа могу бити:
– мањинска група ‒ Роми
– студент са хендикепом
– завршена средња школа у иностранству
– странац
– пројекат „Свет у Србији“
– пројекат „Србија за Србе из региона“
Посебна потреба за подршком може бити (преузето из ШВ-20
обрасца):
1. Помоћ у обављању основних радњи на факулету (кретање,
исхрана и сл.)
2. Архитектонска доступност за особе које се отежано крећу и
кориснике колица (прилагођене просторије, платформе и лифтови)
3. Архитектонска доступност за слепе и слабовиде особе
(тактилна сигнализација)
4. Скенирање или прилагођавање литературе у доступном
формату (увећана штампа, електронски, аудио и Брајево писмо)
5. Употреба других асистивних технологија
6. Ангажовање тумача знаковног језика
7. Превоз до високошколске установе доступан особама са
тешкоћама у кретању
8. Постојање индуктивних петљи у високошколској установи
9. Помоћ у вербалном обраћању
10. Помоћ у упознавању начина функционисања високошколске
установе
11. Прилагођавање распореда и времена трајања академских
активности
12. Помоћ у савладавњу академских обавеза (учење, писање
семинарских радова и сл.)
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13. Ништа од наведеног
14. Није се изјаснио
Напомене:
1. Пријављене кандидате је потребно доставити најкасније до
поноћи онога дана када се завршава пријава.
2. Приликом слања листе пријављених кандидата, шаљу се сви
подаци наведени у табели К1, као и подаци под тачкама од 1 до 16, као
и 21 наведени у табели К2.
3. Коначне ранг листе шаљу се одмах након формирања, а
обавезно пре почетка уписа.
4. Непотпуни или невалидни подаци (нпр. без држављанстава,
националне припадности или пола, без ЈМБГ-а или броја пасоша,
унети латиницом, унети великим словима) неће бити прихваћени.
5. Факултет мора послати податке о ранг листи за први и други
уписни рок, без обзира да ли је рок организован или не, што се
наглашава индикатором под бројем 4 у табели К1.
6. Факултет шаље податке за први додатни и други додатни
уписни рок, на коме су кандидати којима је признат резултат полагања
пријемног испита на другом студијском програму/факултету, уколико
такви кандидати постоје. Уколико не постоје, факултет не треба да
шаље листе кандидата за први додатни и други додатни уписни рок.
7. Ранг листе за први додатни и други додатни уписни рок не морају
садржати ранг уколико је број кандидата мањи од броја слободних
места. Ранг листе за први и други уписни рок морају садржати ранг за
све кандидате осим за кандидате који су дисквалификовани или који
су одустали.
8. Кандидати који су уписани по посебним условима треба да се
налазе на истој ранг листи као и сви остали кандидати. Њихов ранг
треба да буде одређен као и свим осталим кандидатима.
9. Факултет је у обавези да наведе и универзитетску шифру
студијског програма, за све студијске програме, за које је расписан
конкурс, почевши од школске године 2014/15 на даље.
10. Кандидати ослобођени полагања пријемног испита треба да
имају евидентиран максималан број бодова на пријемном испиту.
11. Кандидати који имају укупан број бодова мањи од 30 не могу
бити уписани на студијски програм на првом степену студија.
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Успешност слања података декани могу детаљније проверити на
линку: http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-kandidata.
Подаци о студентима
Факултети су дужни да достављају податке о студентима који
студирају или су студирали по Закону о високом образовању из 2005.
године, и то:
– о свим активним студентима у школској години 2010/11 и
наредним школским годинама без обзира на школску годину уписа,
као и
– о свим дипломираним студентима
За све наведене студенте треба доставити податке по
спецификацији у табелама С1, С2, С3 и С4. Изузетак су подаци о
студентима који немају упис у 2015/16, а којима факултет не располаже
(нпр. студент који је дипломирао 2012/13, а о коме факултет нема
податке о социо-економском статусу).
Р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Податак
име
презиме
име родитеља
пол
датум рођења
општина рођења
држава рођења
држава пребивалишта
општина пребивалишта

Обавезан
Да
Да
Да
Да
Да
Да[3]
Да
Да
Да

10
11
12

место пребивалишта
тип насеља места сталног становања
улица

Да
Да
Да

13
14

кућни број
контакт телефон студента (мобилни или фиксни)

Да
Да
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЈМБГ
држављанство
број пасоша
идентификатор на ранг листи
националност
брачни статус
е-mail адреса
посебна потреба за подршком
број индекса
врста студија
завршена средња школа
врста завршене средње школе
држава завршене средње школе
општина завршене средње школе
календарска година завршетка средње школе
ВШУ завршетка 1. степена образовања[5]
држава завршетка 1. степена образовања[5]

Да[1]
Да
Да[2]
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да[4]
Да[4]

32
33

календарска година завршетка 1. степена
образовања[5]
врста студија завршеног 1. степена образовања[5]

Да[4]
Да[4]

36
37
38

број освојених ЕСПБ на завршеном 1. степену
образовања[5]
број решења о признавању завршеног 1. степена
образовања[5]
датум решења о признавању завршеног 1. степена
образовања[5]
ВШУ завршетка 2. степена образовања[5]
држава завршетка 2. степена образовања[5]

39

календарска година завршетка 2. степена
образовања[5]

Да[4]

40

врста студија завршеног 2. степена образовања[5]

Да[4]

34
35

Да[4]
Да[4]
Да[4]
Да[4]
Да[4]
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

број освојених ЕСПБ на завршеном 2. степену
образовања[5]
број решења о признавању завршеног 2. степена
образовања[5]
датум решења о признавању завршеног 2. степена
образовања[5]
календарска година првог уписа на наведени СП
школска година првог уписа на наведени СП
начини издржавања током студија
главни начин издржавања током студија
држава становања током студија
општина становања током студија
улица становања током студија
кућни број становања током студија
тип смештаја за време студирања
главни радни статус студента
да ли студент издржава друга лица (и која)
школска спрема оца
школска спрема мајке
радни статус родитеља / издржаваоца
занимање родитеља / издржаваоца

Да[4]
Да[4]
Да[4]
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Табела С1: Спецификација података о уписаним студентима (1 –
обавезно за држављане Републике Србије, 2 – обавезно за стране
држављање, 3 – обавезно за лица рођена на територији Републике
Србије, 4 – обавезно, 5 – или пређеног дела студијског програма)
О сваком упису, тј. промени статуса студената, од почетка до
завршетка студија, потребно је водити следеће податке:
Р. бр.
1

Податак
начин финансирања

Обавезан
Да
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2
3
4
5
6
7
8
9

школска година
факултетска шифра (ИД) студијског
програма / модул
датум уписа
врста статуса
година студија
посебни услови уписа
број решења / одлуке / уговора о учењу
датум решења / одлуке / уговора о учењу
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Да
Да
Да
Да
Да[1]
Да
Да[2]
Да[2]

Табела С2: Спецификација података о уписима тј. статусима
студената (1 ‒ обавезно за факултете који воде годину студија, 2 ‒
само за врсте статуса који су у листи са врстама статуса датој у
наставку означени звездицом)
Врста статуса може бити:
– (почетни) упис са ранг листе пријемног испита
– (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (завршене
друге студије истог нивоа и врсте студија) *
– (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (прелазак
са другог студијског програма) *
– (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис
после истека двоструког рока)
– (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис
после исписа)
– (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис
после губитка статуса због неуписивања школске године)
– (почетни, архивиран) комисијски упис
– (почетни или средишњи, архивиран) регуларан упис
– (средишњи) упис наредне школске године студија
– (средишњи) продужетак рока *
– (средишњи) мировање *
– (средишњи) студент на размени (мобилност) *
– (крајњи) изгубљен статус због неуписивања
– (крајњи) испис
– (крајњи) дисциплинска мера искључења *
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– (крајњи) изгубљен статус због прекорачења законског рока *
– (крајњи) дипломирање
– (посебан статус) упис гостујућег студента *
– (посебан статус) испис гостујућег студента
О свим студентима о којима се шаљу подаци, потребно је
послати и информације о стеченим ЕСПБ бодовима, и то појединачно
на положеним испитима, урађеним обавезама, спољним испитима и
дипломском раду, и то:
Р. бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Податак
акроним (шифра)
назив
статус (изборни / обавезни)
ЕСПБ
година студијског програма
школска година
испитни рок
оцена
датум
наставник / комисија

Обавезан
Да
Да
Да
Да
Да[1]
Да
Да[2]
Да
Да
Да

Табела С3: Спецификација података о оствареним ЕСПБ бодовима
студента (1 ‒ само за факултете који воде годину студијског
програма, 2 ‒ само за положене и неположене испите)
Р. бр.
1
2
3
4

Податак
студент
предмет
школска година
изборност

Обавезан
Да
Да
Да
Да

Табела С4: Спецификација података о праћењу предмета (само од
школске 2014/15 на даље, и то и прва и поновљена праћења предмета)
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Напомене:
1. За све студенте који имају упис у 2015/16 школској години
обавезно је доставити академску e-mail адресу. Студенту академску
адресу обезбеђује факултет. Факултет може: 1. аутоматски отварати
e-mail адресе, користећи e-mail сервис Рачунарског центра
Универзитета у Београду (РЦУБ), 2. аутоматски отварати e-mail адресе користећи сопствене ресурсе. E-mail адресе користе се за
аутентификацију и академску комуникацију са студентима.
2. Сваки студент мора имати барем један упис школске године.
У једној школској години је дозвољено да студент има више од једног
статуса, у складу са законом. Није дозвољено да постоји прескочена
школска година у списку статуса студената.
3. Статус „дипломирање“ се, изузетно, не води експлицитно у
табели статуса студента, већ у табели са информацијама о дипломирању.
За дипломиране студенте се доставља и обавезан податак „укупна
просечна оцена“, као и наслов завршног рада.
4. Статуси морају поштовати редослед (почетни, средишњи,
крајњи) који је наведен у горе датој листи статуса. За досије не смеју
постојати два почетна или два крајња статуса. Статуси који се односе
на школске године пре 2014/15 могу користити и архивиране шифре
из шифраника статуса (регуларан упис, комисијски упис).
5. Статуси „упис гостујућег студента“ и „испис гостујућег
студента“ су предвиђени за гостујуће студенте, којима су ови статуси
почетни, односно крајњи, респективно.
6. За упис са ранг листе, факултет мора послати или локални
идентификатор кандидата на ранг листи, или број пасоша или ЈМБГ
који мора постојати у списку рангираних кандидата на том студијском
програму. Подаци о студентима прве године студија који су означени
као уписани са ранг листе, а који не могу бити пронађени на истој ранг
листи преко идентификатора на ранг листи, ЈМБГ-а или броја пасоша
неће бити прихваћени.
7. У информацијама о стеченим ЕСПБ бодовима је потребно
слати и испите које студент није положио, као и информацију да ли је
студент изашао на испит или не. Подаци о поништеним оценама се не
достављају.
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8. Праћење предмета је потребно евидентирати и за прва и за
поновљена праћења предмета.
9. Подаци о студентима по старом закону се не шаљу. Универзитет
може накнадно прописати обавезу слања података и за старе студенте.
10. Факултет је у обавези да наведе и универзитетску шифру
студијског програма, за све усаглашене и акредитоване студијске
програме.
11. Сви подаци наведени у табели С1 (укључујући и податке за
потребе годишњих статистичких истраживања, тј. ШВ-20 обрасца)
се прате само за тренутно тј. последње познато стање. Временска
компонента за ове податке тренутно није од интереса.
Успешност слања података декани могу детаљније проверити на
линку: http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-studenata.
Подаци из ове облaсти неће бити видљиви на веб страници
Универзитета.
Заједничке ставке
Стручне службе Универзитета подносе Сенату извештаје о
успеху у слању података који предузима мере уколико се задати рокови
не испоштују.
Декани факултета одговорни су за тачност, обраду, публиковање
и безбедност података локалних информационих система.
Декани факултета одговорни су за тачност и ажурност послатих
података у ИСУ.
Након пријема података у ИСУ, Универзитет у Београду нема права
промене података које су послали факултети. Универзитет у Београду
објављује јавно само унапред дефинисане личне податке податке.
Право на статистичку обраду података пристиглих од факултета
имају Сектор за студије и науку и Центар за обезбеђење квалитета
Универзитета у Београду. На основу Закона о високом образовању,
Универзитет прослеђује податке Министарству просвете, науке
и технолошког развоја, а на захтев податке из ШВ-20 образаца и
Републичком заводу за статистику. Подаци који се достављају су
анонимни или статистички обрађени осим у случајевима предвиђеним
законом.
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Временски оквир за достављање података
Све податке о кандидатима и уписаним студентима на 1. годину
студија на свим нивоима и врстама студија потребно је доставити
према датумима наведеним у Политици уписа за 2015/16 годину која
је усвојена на седници Сената 21.1.2015.
1.6.2015. Ажурирани и допуњени подаци о студијским
програмима, без генералија (стручне службе Универзитета).
1.6.2015. Допуњени подаци о наставном и ненаставном особљу
1.8.2015. Ажурирани и допуњени подаци о студијским
програмима (укључујући генералије), комплетни подаци (стручне
службе Универзитета)
1.12.2015. Информације о свим уписаним студентима на све
године студија, на свим врстама и нивоима студија. Сви студенти
који су у претходној школској години имали упис, морају имати
јасно дефинисан статус до овог датума. Студенти који нису дошли на
упис у текућој школској години до наведеног датума, такође морају у
информационом систему имати јасно евидентирану ту информацију.
(Београд, 11. 03. 2015. године; Број: 06-1024/4-2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета безбедности, број: 107/3 од 26.02.2015. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-1021/2-15 од 10.03.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Борис Кордић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Факултет безбедности, за ужу научну
област Психологија.
Образложење
Факултет безбедности је дана 26.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Психологија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.12.2014. године
преко Библиотеке Факултета и у дневном листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности,
на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Борис Кордић изабере у звање
редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 27.02.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.03.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.03.2015. године дало је мишљење да се др
Борис Кордић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Факултета безбедности 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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1021/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст и
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филолошког
факултета, број: 419/1 од 25.02.2015. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1009/2-15 од
10.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 08.04.2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милена Јовановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Филолошки факултет, за ужу научну
област Неохеленистика.
Образложење
Филолошки факултет је дана 17.12.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неохеленистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.01.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милена Јовановић изабере у
звање редовног професора.
Филолошки факултет је дана 26.02.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.03.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.03.2015. године дало је мишљење да се др
Милена Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1009/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 294/1-IV/1 од 26.02.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1019/215 од 10.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Макуљевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја ликовних уметности и архитектуре.
Образложење
Филозофски факултет је дана 05.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.01.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Макуљевић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.02.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.03.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.03.2015. године дало је мишљење да се др
Ненад Макуљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1019/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског
факултета, број: 294/1-IV/2 од 26.02.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1020/215 од 10.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Миодраг Марковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја ликовних уметности и архитектуре.
Образложење
Филозофски факултет је дана 05.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.02.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Миодраг Марковић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.02.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима. Универзитет је комплетну документацију коју је
доставио Факултет ставио на web страницу Универзитета дана
03.03.2015. године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.03.2015. године дало је мишљење да се др
Миодраг Марковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1020/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

32

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Правног факултета, број: 122/5 од 23.02.2015. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:
61202-947/2-15 од 31.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Ђурђевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Правни факултет, за Грађанскоправну ужу
научну област.
Образложење
Правни факултет је дана 26.12.2014. године у листу „Службени
гласник РС“ и дана 31.12.2014. године у листу „Послови“ објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за Грађанскоправну
ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.01.2015. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 23.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Ђурђевић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 26.02.2015. 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 24.03.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 31.03.2015. године дало је мишљење да се др Дејан
Ђурђевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-947/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Економског факултета, број: 367/1 од 04.02.2015.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-569/2-15 од 31.03.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радмила Драгутиновић-Митровић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду ‒ Економски факултет, за ужу
научну област Статистика и математика ‒ Основи статистичке анализе.
Образложење
Економски факултет је дана 05.11.2014. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Статистика и математика ‒ Основи статистичке анализе, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.12.2014. године у
листу „Новости“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 04.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Радмила ДрагутиновићМитровић изабере у звање редовног професора.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.

35

Економски факултет је дана 06.02.2015. 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 24.03.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 31.03.2015. године дало је мишљење да се др Радмила
Драгутиновић-Митровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-569/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Географског факултета, број: 116 од 12.02.2015. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број:
61202-952/2-15 од 31.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Миомир Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Географски факултет, за ужу научну област
Просторно планирање.
Образложење
Географски факултет је дана 29.10.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Просторно планирање,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.01.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 12.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Миомир Јовановић изабере у
звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 26.02.2015. 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 24.03.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 31.03.2015. године дало је мишљење да се др Миомир
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Географског 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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-952/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета
политичких наука, број: 08-599/1 од 26.02.2015. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-1076/215 од 31.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гордана Духачек у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Факултет политичких наука, за ужу научну
област Студије рода.
Образложење
Факултет политичких наука је дана 19.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Студије рода, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.12.2014. године
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Духачек изабере у
звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 06.03.2015. 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 24.03.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 31.03.2015. године дало је мишљење да се др Гордана
Духачек може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1076/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 300/5-2/1 од 26.02.2015. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, број: 61202-1068/2-15
од 31.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Симо Стевановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Економика и привредни систем.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 26.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Економика и привредни
систем, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2015. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Симо Стевановић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 03.03.2015. 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 24.03.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 31.03.2015. године дало је мишљење да се др Симо
Стевановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1068/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Математичког
факултета, број: 100/3 од 27.02.2015. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-1189/215 од 23.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Јаничић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Математички факултет, за ужу научну
област Рачунарство и информатика.
Образложење
Математички факултет је дана 04.02.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Рачунарство и информатика, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.02.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког факултета,
на седници одржаној дана 27.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Јаничић изабере у
звање редовног професора.
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Математички факултет је дана 11.03.2015. 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 16.03.2015.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 23.03.2015. године дало је мишљење да се др Предраг
Јаничић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Математичког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1189/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Математичког
факултета, број: 745/3-14 од 23.01.2015. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-454/215 од 23.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Урошевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Математички факултет, за ужу научну
област Астрофизика.
Образложење
Математички факултет је дана 24.12.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Астрофизика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког факултета,
на седници одржаној дана 23.01.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Урошевић изабере у
звање редовног професора.
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Математички факултет је дана 30.01.2015. 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 16.03.2015.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 23.03.2015. године дало је мишљење да се др Дејан
Урошевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Математичког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-454/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета организационих наука, број: 05-02 бр. 4/19
од 11.03.2015. године и мишљења Већа научних области природноматематичких наука, број: 61202-1186/2-15 од 23.03.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Ђорић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Факултет организационих наука, за ужу
научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.
Образложење
Факултет организационих наука је дана 24.12.2014. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и
информатици, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.02.2015. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих
наука, на седници одржаној дана 11.03.2015. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Ђорић изабере у
звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 13.03.2015. 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 16.03.2015.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 23.03.2015. године дало је мишљење да се др Драган
Ђорић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1186/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког
факултета, број: S1-77/5 од 18.12.2014. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, број: 61202-1187/215 од 23.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Васовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Механика.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 01.10.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Механика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.11.2014. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 18.12.2014. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Васовић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 09.03.2015. 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 16.03.2015.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на седници
одржаној дана 23.03.2015. године дало је мишљење да се др Небојша
Васовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1187/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Рударско-геолошког факултета, број: S1 96/5 од
26.02.2015. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1004/2-15 од 09.03.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милена Костовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Припрема минералних сировина, заштита животне
средине и заштита на раду.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 03.12.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Припрема минералних сировина, заштита животне
средине и заштита на раду, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.01.2015. 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 26.02.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милена Костовић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 27.02.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 02.03.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 09.03.2015. године дало је мишљење да се др Милена Костовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1004/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета, број: 1525/5 од 12.03.2015. године
и мишљења Већа научних области природних наука, број: 612021273/2-15 од 26.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Манојловић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Хемијски факултет, за ужу научну област
Аналитичка хемија.
Образложење
Хемијски факултет је дана 24.12.2014. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Аналитичка хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.01.2015. године
преко сајта и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 12.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Манојловић изабере у
звање редовног професора.
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Хемијски факултет је дана 13.03.2015. 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 19.03.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 26.03.2015. године дало је мишљење да се др Драган Манојловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1273/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Медицинског факултета, број: 4674/2 од 28.01.2015.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-597/2-15 од 24.03.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Нада Поповић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Медицински факултет, за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са
реаниматологијом).
Образложење
Медицински факултет је дана 24.09.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија
са реаниматологијом), због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.12.2014. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 28.01.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Нада Поповић изабере у звање
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.02.2015. 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 17.03.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24.03.2015. године дало је мишљење да се др Нада Поповић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-597/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију,
број: 21/10 од 24.02.2015. године и мишљења Већа научних области
медицинских наука, број: 61202-1074/2-15 од 24.03.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Павловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Неурологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
15.10.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну
област Неурологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.11.2014. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 24.02.2015.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Драган Павловић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
27.02.2015. 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 17.03.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 24.03.2015. године дало је мишљење да се др Драган Павловић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.04.2015.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-1074/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 ‒
аутентично тумачење), и члана 79. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14) а на предлог факултета у саставу Универзитета
у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
априла 2015. 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 2015/2016. 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 2015/2016.
годину, и то:
У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу
квалитета, у школској 2015/2016. години уписаће се:
‒ на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију на
студијски програм основних академских студија Дефектологија – 160
студената (110 буџет и 50 самофинансирање), мастер академских студија
Дефектологија – 160 студената (110 буџет и 50 самофинансирање),
докторских академских студија Специјална едукација и рехабилитација
– 10 студената (4 буџет и 6 самофинансирање). У складу са
новодонетим акредитацијама из Одлуке о броју студената бришу
се студијски програми основних академских и мастер академских
студија ‒ Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих
особа, Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида, Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким
поремећајима и Превенција и третман поремећаја понашања.
‒ на Учитељском факултету на студијски програм основних
академских студија за образовање учитеља – 240 студената (165 на
терет буџета и 75 самофинансирајућих); на студијски програм мастер
академских студија Образовање мастер учитеља – 200 студената (85
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буџет и 115 самофинансирајућих); на студијски програм докторских
академских студија Методика разредне наставе – 9 студената (3 буџет
и 6 самофинансирајућих).
‒ на Факултету политичких наука на студијски програм мастер
академских студија Социјална политика – 25 студената (4 буџет, 21
самофинансирајући), студијски програм мастер академских студија
Социјални рад – 40 студената (4 буџет, 36 самофинансирајућих),
студијски програм мастер академских студија Политикологија
– Политиколошке студије религије – 25 студената (0 буџет, 25
самофинансирајућих), студијски програм мастер академских
студија Политикологија – Студије рода – 25 студената (0 буџет, 25
самофинансирајућих).
‒ на Рударско-геолошком факултету на студијски програм мастер
академских студија Инжењерство нафте и гаса ‒ 11 студената (11
буџет, 0 самофинансирање), а студијски програм мастер академских
студија Инжењерство нафте и гаса на енглеском језику ‒ 5 студената
(0 буџет, 5 самофинансирање).
‒ на Факултету спорта и физичког васпитања на студијски
програм докторских академских студија Експерименталне методе
истраживања хумане локомоције – 14 студената (5 на терет буџета и 9
самофинансирајућих).
‒ на Православном-богословском факултету на студијски
програм докторских академских студија Теологија – 12 студената (5
на терет биџета и 7 самофинансирајућих).
‒ на студијски програм докторских академских студија
Интелигентни системи, чији је носилац Универзитет у Београду – 20
самофинансирајућих студената.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-1542/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 ‒
aутентично тумачење) и члана 42. тачка 32. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и Политике уписа студената
на Универзитет у Београду (Гласник Универзитета у Београду“, број
183/15), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
априла 2015. године донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску
2015/2016.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, 08. 04. 2015. године; Број: 1542/4-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.

61

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 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис
за школску 2015/2016. годину
I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник Комисије
2. доц. др САША МАЛКОВ, продекан Математичког факултета
3. проф. др АЛEКСАНДРА ПЕРИЋ-ГРУЈИЋ, продекан Технолошкометалуршког факултета
4. проф. др ЖАКЛИНА СТОЈАНОВИЋ, продекан Економског
факултета
5. доц. др ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋ, продекан Фармацеутског
факултета
6. БОГДАН ИЛИЋ, 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 2015/2016. 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
2015/2016. годину и о томе извести Сенат на првој наредној седници.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 1542/5-15)
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, 99/14 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
06:61201-995/2-15 од 9. марта 2015. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Језик, књижевност, култура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – филолошке
науке.
О б р а з л о ж ењ е:
Факултет је дана 3. марта 2015. 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 612-00-450/2009-04 од 2. јула
2010. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 25.
фебруара 2015. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. марта 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61201-995/3-15)
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, 99/14 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
06:61201-994/2-15 од 9. марта 2015. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Језик, књижевност, култура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1.
ове одлуке стиче се НАУЧНИ НАЗИВ: мастер професор језика и
књижевности.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 3. марта 2015. 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 612-00-450/2009-04 од 7. маја
2010. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 25.
фебруара 2015. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 9. марта 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 61201-994/3-15)
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, 89/13, 99/14 и 100/07 ‒
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и начину
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на предлог Факултета
политичких наука у Београду, број: 08-78/1 од 18. децембра 2014. године
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 61202154/2-15 од 9. марта 2015. године, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др СИНИША ТАТАЛОВИЋ (Факултет
политичких наука, Свеучилиште у Загребу, Хрватска) у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет политичких наука доставио је образложени предлог
број: 08-78/1 од 18. децембра 2014. године да се проф. др Синиша
Таталовић, професор Свеучилишта у Загребу, 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, 08. 04. 2015. године; Број: 61202-154/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Статута Универзитета у („Гласник
Универзитета у Београду“, број 162/2011 – пречишћен текст, 167/12,
172/13 и 178/14), Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. априла
2015. године, донео је
ОД Л У К У
I
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Бранко Лубарда, редовни професор
Правног факултета, чланства у Одбору за статутарна питања, због
избора за судију Европског суда за људска права у Стразбуру.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Владан Петров, ванредни професор
Правног факултета за чланa Одбора за статутарна питања из реда
наставника које именује Сенат.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-1452/8-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 51. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 8. априла 2015. године, усвојио је
КРАТКОРОЧНУ СТРАТЕГИЈУ УНАПРЕЂЕЊА ПОДРШКЕ И
ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Подршка Универзитета у Београду
једнакости приступа високом образовању
Право на образовање основно је људско право и неопходно је
за остварење свих других права. Само образовани појединац, који
поседује потребна знања, вештине и компетентност, али и способност
комуникације, прилагођавања, као и свест о неопходности сталног
усавршавања, способан је да учествује у друштвеном животу и
допринесе економском, културном и политичком напретку заједнице
у којој живи и ради.
Универзитет у Београду, као највећа и најстарија установа
високог образовања у Републици Србији, улаже значајне напоре да
својим студентима пружи квалитетно образовање, припреми их за
самосталан професионални и/или научноистраживачки рад, формира
оспособљене и одговорне појединце који ће доприносити развоју и
напретку друштва у целини.
Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна
високошколска установа, пружи једнаку могућност образовања свакој
особи без обзира на расу, пол или сексуалну оријентацију, етничку
и националну припадност, социјално порекло и имовинско стање,
језик, вероисповест, политичко уверење, статус стечен рођењем или
постојање хендикепа.
Универзитет у свом раду спречава постојање било каквог облика
дискриминације и промовише праведност и једнакост у правима и
обавезама. Универзитет кроз примену и унапређење одговарајућих
процедура и пракси обавезује своје запослене и студенте на коректно
понашање и комуникацију, поштовање појединца и институције.
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Универзитет подржава све обавезе везане за различите
афирмативне акције које имају за циљ повећање обухвата високим
образовањем мањинских група и угрожених категорија становништва,
као и спровођење програма Владе Републике Србије за школовање
страних држављана.
Имајући у виду значај високог образовања за развој људских
ресурса и постизање социјалне правде, Универзитет прихвата обавезу
и одговорност да, у складу са својим могућностима, омогући активнију
подршку при уласку у образовни систем младима из друштвених група
које су слабо заступљене у високом образовању, као што су: особе
из сиромашних и сеоских домаћинстава, особе са инвалидитетом,
Роми, деца без родитељског старања и друге маргинализоване групе
и појединци.
За потребе реализације оваквог приступа, Универзитет ће
предузети додатне напоре на унапређењу координације и активности
везаних за информисање, усмеравање и припрему средњошколаца из
подзаступљених група за упис на студијске програме које реализује, као
и унапређење различитих врста помоћи и подршке током студирања.
ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ УСЛУГА
ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Скорија истраживања рађена на универзитетима у Републици
Србији показују да млади из подзаступљених група имају проблем да
уђу у систем високог образовања и да у њему успешно напредују. Под
подзаступљеним групама подразумевају се особе слабијег имовинског
стања, особе из сеоских домаћинстава, деца без родитељског старања,
особе са инвалидитетом, Роми и друге маргинализоване групе и
појединци.
ТЕМПУС пројекат EQUI ED посвећен једнакости приступа
високом образовању у којем је учествовао и Универзитет у Београду,
показао је да наш универзитет и факултети који га чине, и поред
опредељености и досадашњих активности, могу да искористе
постојеће ресурсе да додатно повећају једнакост шанси свих кандидата
да постану студенти и успешно окончају студије.
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Активности које треба спровести у наредном периоду на
Универзитету, а ради унапређења и проширења мера подршке
студентима и давању једнаких шанси кандидатима из подзаступљених
група, углавном припадају делокругу рада проректора за наставу,
продекана за наставу, организационих јединица универзитета и
факултета које се баве наставом, наставним питањима и студентима.
Значајан допринос кроз допуну својих активности могу пружити и
Универзитетски центар за студенте са хендикепом и Центар за развој
каријере и саветовање студената УБ. У одређеној мери, допринос могу
пружити и студентске организације, а највише Студентски парламент,
кроз организацију различитих облика вршњачке подршке.
Проректор за наставу у сарадњи са продеканима за наставу треба
да координира и усмерава активности.
Предлог активности за период 2015-2017.
Мера

Извршилац

Временски период
Континуирано
Промовисање
Интензивније у
вредности и предности
периоду:
студирања међу
Факултети
Новембар – март /
средњошколцима
Студентски парламент сваке године
Факултети
Континуирано
Интензивније у
Центар за развој
Почетна оријентација каријере и саветовање периоду:
студената
(у сарадњи са
школама, невладиним Центар за студенте са Новембар – март /
организацијама и сл.) хендикепом
сваке године
Унапређење система
информисања
о студијским
програмима
и студирању;
Универзитет
студентском животу на Факултети
Универзитету
Студентски парламент Октобар 2015.
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Унапређење система
информисања о
могућностима
коришћења услуга
студентског стандарда
Универзитет
(смештај у дому;
студентски кредити; Факултети
студентске стипендије) Студентски парламент Октобар 2015.
Предлог додатних
активности и измена
Центар за студенте са
Правилника о раду
Центра за студенте са хендикепом
хендикепом
Сенат УБ
Септембар 2015.
Предлог додатних
Центар за развој
активности
и измена Правилника каријере и саветовање
студената
о раду Центра за
развој каријере и
Септембар 2015.
саветовање студената Сенат УБ
Допуна активности
Студентског
парламента
Студентски парламент
активностима
УБ
вршњачке подршке
Студентски
и другим облицима
парламенти факултета
подршке
Измене правилника/
пословника о
Сенат УБ
раду Студентског
парламента
ННВ факултета
Септембар 2015.
Организација
саветовалишта за
психолошку подршку Филозофки факултет
у оквиру постојећих (споразум
Универзитета и
могућности на
Универзитету
факултета)
Децембар 2015.
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Организација
саветовалишта за
помоћ у учењу у
Филозофки факултет
оквиру постојећих
(споразум
могућности на
Универзитета и
Универзитету
факултета)
Децембар 2015.
Филозофски факултет
Организација
Факултет политичких
саветовалишта за
наука
социјална питања у
оквиру постојећих
(споразум
могућности на
Универзитета са
Универзитету
факулт.)
Јун 2016.
Информативни
семинари/курсеви
за наставнике
и сараднике о
прилагођавању
Периодично
потребама студената Центар за
у терминима
из појединих циљних континуирану
семестралних
група (уз периодичне едукацију УБ
распуста (јануар/
курсеве унапређења
септембар)/сваке
У сарадњи са
наставничких
године
факултетима
компетенција)
Организовање и
спровођење обуке за Центар за
студенте активисте
континуирану
Студентског
едукацију УБ
парламента и
волонтере о вршњачкој У сарадњи са
Периодично сваке
подршци
факултетима
године (октобар/мај)
Опремање факултета
Континуирано, у
асистивним
Проректор, продекани, складу са потребама и
технологијама
могућностима
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Повећање обима
стипендирања
студената из
подзаступљених
група из средстава
Универзитета и
факултета
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Проректор, продекани
ННВ факултета; Савет Континуирана
факултета
активност усклађена
Сенат УБ; Савет УБ са могућностима

Уједначавање
критеријума за
спровођењење
афирмативних акција Центар за студенте са
МПНТР и утврђивање хендикепом
обавезе прихватања од Проректор
стране факултета
Радна група
именована од стране
Припрема
ректора
одговарајућих прописа
Сенат УБ
Јун 2016.
Универзитета
Уједначавање мера
подршке студентима
кроз уједначавање
система пондерисања
износа трошкова
школарина у
зависности од
оствареног успеха,
социјалног и
имовинског статуса

Проректор, продекани
ННВ факултета; Савет
факултета
Сенат УБ; Савет УБ Јун 2017.
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Заступање студената
по питањима
студирања и
студентског стандарда
пред релевантним
организацијама и
Проректор, продекани,
институцијама
Студентски парламент По потреби
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 1452/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ МЕРА ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ И ЊЕГОВИМ ФАКУЛТЕТИМА
Универзитет у Београду, кроз активност студентске службе
и својих центара, пружа информације и савете студентима о
могућностима за добијање кредита, стипендија и других облика
финансијске помоћи које додељује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Фонд за младе таленте, органи
локалне самоуправе или привредне организације и појединци.
Такође, Универзитет и факултети у његовом саставу, из сопствених
средстава, додељују стипендије, награде и помоћ студентима.
Најзначајнија средства за ове намене издвајају „ЗАДУЖБИНЕ И
ФОНДАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“; детаљнији подаци
су представљени у табели. Школске 2013/2014. године, издвојено је
укупно 17 500 000 динара из средстава задужбина и фондова и додељено
студентима у облику стипендија (142 студента), материјалне помоћи
за болесне (69 студената), награде и партиципације за школарине (25
студената), као и награде за најбоље научно или књижевно дело на
Универзитету.
Универзитет награђује најбоље студенте 31 факултета за
остварене резултате на основним академским студијама и на
интегрисаним академским студијама (Студент генерације); награде
се додељују сваке године, 13. септембра и представљају саставни део
обележавања Дана Универзитета.
Додељују се и награде за најбоље научноистраживачке и стручне
радове студената; обично се доделе четири награде за студенте
факултета из четири научна поља (Правилник о награђивању студената
Универзитета у Београду; „Гласник Универзитета у Београду“, број
131/08).
Сваки факултет у саставу Универзитета, награђује своје најбоље
студенте по годинама студијског програма свих врста и нивоа студија
које изводи. Факултети дефинишу критеријуме за награђивање и
најчешће је то повезано са успехом (само са просечном оценом 10 или
10 и 9) или је дефинисано бројем студената који ће бити награђени.
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Уобичајено је да факултети награђују и студента генерације.
Поред плакета или захвалница, студенти добијају новчане награде,
ослобођени су плаћања школарине за наставак образовања и/или су
награде у наставној литератури. Свечаност награђивања је, најчешће,
саставни део обележавања дана факултета.
Поред свега наведеног, наши факултети имају и различите
фондове, задужбине или легате из којих додељују стипендије и, на
различите начине, награђују своје студенте (Табела).
Универзитет и факултети у његовом саставу подстичу и
омогућавају студентима да се баве примереним научноистраживачким
радом, да учествују на научним скуповима; као што је речено,
Универзитет, али и многи факултети појединачно, награђују најбоље
научне радове студената, омогућавају њихово учешће на националним
и међународним научним скуповима.
Такође, издвајају се средства за спортске активности, редовна
такмичења и такмичења студената у оквиру одређених групација
факултета. Универзитет и факултети помажу учешће студената у
међународним такмичењима и другим облицима стручних ангажовања
у земљи и иностранству.
У складу са могућностима факултети издвајају средства за рад
Студентског парламента, студентских организација, али и за друге
облике ваннаставних активности студената и унапређења студентског
живота.
Универзитетски центар за студенте са хендикепом званично
је почео са радом 20. марта 2008. године. Центар је основан са
намером да ради на унапређењу положаја студената са хендикепом,
кроз креирање академског окружења погодног за сваку особу,
уважавајући њене различитости и радећи на уклањању друштвених
и других баријера. У складу са овим принципима, Центар и обавља
делатност на развоју и унапређењу услова студирања за студенте са
хендикепом, пружању информација и помоћ у оквиру професионалне
оријентације, заступању студената у свим сегментима студентског
живота, пружању подршке и посредовању у свакодневном студирању.
Важна улога Центра је и у сарадњи са релевантним институцијама у
циљу побољшања положаја студената са хендикепом.
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Центар за развој каријере и саветовање студената и Сектор за
међународну сарадњу организовали су 2011. године „Универзитетски
сајам стипендија – Стипендија и ја“. Последњих 8 година Центар
активно учествује у повезивању послодаваца и наших студената,
организацији стручне праксе, подржава и промовише програме
стипендирања које нуде приватне компаније, иницира склапање
уговора факултета и послодаваца и спроводи познату активност „БГ
пракса“ у сарадњи са Управом града Београда где годишње око 300
студената има прилику да обави праксу у трајању од четири месеца уз
одређену финансијску надокнаду и менторску подршку запослених.
Универзитет врло активно учествује у програмима иностраних
фондација које пружају могућност нашим студентима да школовање
наставе у иностранству: DAAD, Оназис фондација, Хеленски фонд,
НИС-ов Комитет за стипендије и донације и др. Некада, као што је
случај са Токио фондацијом (Јапан), ИТО фондацијом (Јапан) и
Фондацијом краља Бодуена (Белгија), Универзитету је пренета обавеза
да сам врши избор кандидата којима се стипендије додељују.
Сектор за међународну сарадњу и Центар за развој каријере и
саветовање студената, свакодневно ажурирају податке о позивима
страних влада, универзитета, фондова или фирми за доделу
стипендија за студирање у иностранству. На сајту Центра за развој
каријере се налази „Водич кроз стипендије и процес пријављивања“,
као и Виртуелни саветник везан за студирање у иностранству. Такође,
на инфопунктовима који се налазе на свим факултетима у оквиру
Универзитета, могу се наћи еду-брошуре са саветима како пронаћи
стипендију или наставити студије у иностранству. Организује се
и редовни програм под називом Студирање без граница – компас
за академску мобилност где студенти који су се вратили са студија
у иностранству преносе своја искуства колегама студентима који
планирају студије у иностранству.
Сектор за међународну сарадњу преузима највећи део послова
везан за склапање уговора са иностраним универзитетима кроз пројекте
Европске комисије (Erasmus plus, Tempus, Ceepus, Basileus, Eraweb,
Euroweb, LLP) или билатералних уговора између високошколских
институција (активно је око 190 уговора). Овакви уговори, које
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је потписао Универзитет, пружају могућност нашим студентима
да део студијског програма слушају на другим универзитетима у
региону, Европе или света. Тренутно, управо пројекти Еразмус
плус, које финансира Европска комисија, пружају могућност за
око 900 мобилности студената Универзитета у Београду; најчешће
студенти могу конкурисати за средства да проведу један семестар на
партнерским универзитетима у иностранству, док је за наставнике и
административне сараднике тај период краћи.
Постоји и дугогодишња пракса студентских организација наших
факултета да, са институцијама из иностранства, организују летње
стручне праксе за наше студенте. Такође, постоје и друге индивидуалне
и организоване активности са различитим компанијама и предузећима
у земљи и иностранству.

Подаци се односе на школску
2013/2014. годину

УНИВЕРЗИТЕТА

ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДОВИ

УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ

– награде за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у претходној години;
награђује се по један рад из четири групације факултета.
1. Фондација Милана Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке – додељено је 13
стипендија, у укупном износу од 1.196.000,00 динара.
2. Задужбина Драгољуба Маринковића – додељено је 112 стипендија и помоћ болесним
студентима, у укупном износу од 9.801.227,92 динара.
3. Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића – додељено је 19 стипендија, 13
награда у износу од пo 30.000,00 динара и плаћене су три партиципације у трошковима
школарине докторских студија од пo 30.000,00 динара, у укупном износу од 2.228.000,00
динара.
4. Задужбина Веселина Лучића – додељена је награда за најбоље научно дело професору
Универзитета у Београду, у износу од 250.000,00 динара.
5. Задужбина Ђоке Влајковића – додељена су средства Универзитету у Београду за опште
потребе његовог рада.
6. Задужбина Раде и Милана Вукићевића – додељено је 8 стипендије, у укупном износу од
736.000,00 динара.
7. Задужбина Влајка Каленића – додељене су 3 стипендије и 22 помоћи студентима у
укупном износу од 936.000,00 динара.
8. Задужбина Љубице М. Здравковић – додељене су 2 стипендије у износу од по 184.000,00
динара.
9. Фондација „Сестре Булајић“ – додељене су 4 награде студентима у износу од по 30.000,00
динара (по два студента Факултета за физичку хемију и Архитектонског факултета).
10. Фондација Косте Мигрића – додељене су 4 стипендије.

– „Студент генерације“ по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току
претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом
просечном оценом;

Поводом Дана Универзитета. додељују се награде:
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АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

5.
6.
7.

4.

1.
2.
3.

Студент генерације – студијски програм Грађевинарство
Студент генерације – студијски програм Геодезија
Награда из Фонда проф. Владимира Королије за студента са највећом просечном оценом у току
студија на Конструктивном одсеку
Награда из Фонда академика проф. Ђорђа Лазаревића за најбољи мастер рад из Бетонских
конструкција
Награда из Фонда проф. Илије Стојадиновића за најбољи мастер рад из Бетонских мостова
Награда из Фонда проф. др Бранка Зарића за најбољи мастер рад из области Металних конструкција
Награда из Фонда академика проф. др Милана Ђурића за изузетне резултате постигнуте на групи
предмета Теорије конструкција
Награда из Фонда предузећа „Ехтинг“ за изузетне резултате на предметима Катедре за хидротехнику и
водно-еколошко инжењерство
Награда из Фонда инжењера Благоја Јеврића за најбоље урађен дипломски рад на Одсеку за путеве,
аеродроме и железнице
Награда из Фонда проф. Вујице Јевђевића за најбољег студента на Одсеку за хидротехнику и водноеколошко инжењерство
Награда из Фонда проф. др Наталије Братуљевић-Машановић студенту са највишом просечном
оценом у току студија на Одсеку за геодезију и геоинформатику
Награда из Фонда Института за хидротехнику за најбољи мастер рад на Одсеку за хидротехнику и
водно-еколошко инжењерство
Награда из Фонда Института за саобраћајнице и геотехнику за најбољи мастер рад на Одсеку за
путеве, аеродроме и железнице
Награда из Фонда Института за геодезију и геоинформатику за најбољи мастер рад на Одсеку за
геодезију и геоинформатику
Наградa из Фонда Института за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству за

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Награде из фондација – награђеним студентима додељује се похвалница и новчана награда на
свечаности поводом Дана Факултета

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
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Студент II године основних академских студија Грађевинарства
Студент II године основних академских студија Геодезије
Студент III године основних академских студија Геодезије
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Конструкције
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Менаџмент, технологије и
информатика у грађевинарству
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Путеви, железнице и аеродроми
Студент III године основних академских студија Грађевинарства, модул Хидротехника и водноеколошко инжењерство
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Конструкције
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Менаџмент, технологије и
информатика у грађевинарству
Студент IV године основних академских студија Грађевинарства, модул Путеви, железнице и аеродроми
Студент IV године основних студија Грађевинарства, модул Хидротехника и водно-еколошко
инжењерство
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Геодезија
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Геоинформатика
Студент II године мастер академских студија Геодезије, модул Управљање непокретностима

Награђују се сви студенти прве године који су остварили 100 поена на пријемном испиту –
награђени студенти добијају комплет одабраних књига за прву годину студија које им се додељују
на свечаности поводом пријема студената

13.
14.
15.

11.
12.

9.
10.

7.
8.

1.
3.
4.
5.
6.

Похваљују се најбољи студенти (студенти са највећим просеком сваке године и модула) –
похваљени студенти добијају похвалнице на свечаности поводом доделе диплома

Стипендија из фондације – награђени студент добија стипендију на свечаности поводом Дана
Факултета
Стипендија из Фонда инжењера Благоја Јеврића за изузетне резултате постигнуте на
предметима Катедре за путеве, аеродроме и железнице

најбољи завршни рад на Катедри за менаџмент, технологију и информатику у грађевинарству
16. Награда из Фонда немачке организације Ambero Icon за студента са највећом просечном оценом у
току студија на модулу Управљање непокретностима
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Умањење школарине – Према Правилнику о мерилима за утврђивање висине школарине и
пружање услуга (члан 16.) Факултет може ослободити плаћања или умањити школарину
самофинансирајућим студентима основних студија, до износа десет школарина сваке године.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
генерације.
ФАКУЛТЕТ
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТИ
генерације.
Фонд „Јован Жујовић“ – Награда се додељује аутору или групи аутора старости до 50 година за
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ
рад из области регионалне геологије и палеонтологије.
ФАКУЛТЕТ
Фонд „Бранислав Миловановић“ – Награда се додељује за најбољи научни рад из области
геологије публикован у претходној години; За најбољи научни рад из области рударства публикован
у претходној години; Најбољем студенту са Геолошког или Рударског одсека
Фонд „Милан Милићевић, инжењер геологије“ – Награда се додељује младом научнику из
области геологије старости до 35 година за рад објављен у протеклој години.
Новчана награда РГФ-а за студента последње године основних академских студија – 4. година
за студенте који студирају по систему 4+1, односно 3. година за студенте који студирају по систему
3+2, посебно на оба одсека. Реч је о редовним студентима који су остварили највећи просек оцена у
дотадашњем студирању.
Новчана награда РГФ-а за свршене студенте мастер академских студија (на Рударском
односно Геолошком одсеку), који су исте редовно завршили у потоњој школској години, са
највећим просеком.
Захвалница РГФ-а за редовне студенте 3. године (систем 4+1) односно 2. године (систем 3+2)
основних академских студија, са просечном оценом 10,00 у дотадашњем студирању.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У Годишња награда „Дипл. инж. Бошко Ињац“ – награђује се најбољи дипломирани студент са
БОРУ
студијског програма Металуршко инжењерство.
Факултет сваке године награђује своје најбоље студенте са сваког студијског програма, свих врста и
нивоа студија, као и студента генерације.
Награда „Панта С. Тутунџић“ – награда се додељује студентима који су на првој, другој, трећој,
ТЕХНОЛОШКОМЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
односно четвртој години студијских програма основних академскихстудија остварили просечну
оцену најмање 9, као и студентима који су завршили студије са просечном оценом најмање 9.

ПОМОЋ СТУДЕНТИМА
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ПОЉОПРИВРЕДНИ
ФАКУЛТЕТ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

Факултет додељује 9 стипендија најбољим студентима друге, треће и четврте године студијских
програма основних академских студија.
10 најбоље рангираних бруцоша добија комплет уџбеника за прву годину студија.
– Фондација „Проф. др Бранислав Лазаревић“ додељује:
o годишњу награду за најбољи научни рад студената докторских, мастер, специјалистичких и
основних студија ФОН-а из области информационих система објављен у престижним
публикацијама или презентован на престижним међународним скуповима, који се налазе на
међународним референтим струковним признатим листама вредновања;
o годишњу награду за најбољег студента основних академских студија са смера
„Информациони системи и технологије“.
– Савет Факултета је основао комисију за решавање молби студената који се налазе у тешкој
материјалној ситуацији, поводом смањења школиране;
– Савет Факултета је донео одлуку да сви студенти који су остварили више од 53 ЕСПБ
плаћају 30% од пуне школарине, а студенти који су остварили од 48 до 53 ЕСПБ, 45% од пуне
школарине.
– Студентима који су постигли одличне резултате у претходној школској години (остварили 60
ЕСПБ са просечном оценом већом од 9.00) додељују се плакете и новчане награде.
–
Студентима који у току студија имају просечну оцену 10.00 додељују се награде у виду
куповине уџбеника у одређеној новчаној вредности.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и студента
генерације.
Поводом прославе Дана факултета студенти се награђују на следећи начин:
Најбољи дипломирани студенти у претходној школској години на четири студијска програма
основних академских студија добијају лаптоп.
Најбољи дипломирани студенти студијског програма Шумарство (четири) добијају посао у ЈП
„Србијашуме“.
Сви студенти који имају просечну оцену студија 9,00 и више добијају новчане награде или награде
у наставној литератури.
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ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

Годишње награде за студенте
Географски факултет додељује годишњe наградe:
– за студента генерације Факулета,
– за најбоље студенте по студијским групама,
– за најбољи завршни и мастер рад и награду за остварени успех на спортским
такмичењима.
Све награде се додељују на Дан Географског факултета 21. јуна, сходно правилнику о
студентским наградама.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фондација „Сестре Булајић“ – сваке године награђује по два студента за најбоље завршне
радове на основним академским студијама.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Годишња награда за научни рад – Додељује се појединцу или групи аутора за резултате из
једне области физике или метеорологије остварене у целости или делимично на Физичком
факултету у претходне три календарске године.
Годишња награда за младе истраживаче – Додељује се истраживачима млађим од 35
година за рад у протеклој години.
Награда „Проф. др Љубомир Ћирковић“ – Награђује се најбољи магистарски рад
одбрањен на Физичком факултету у току протекле године.

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фонд за помоћ студентима
Географски факултет има фонд за помоћ студентима основних академских студија слабог
материјалног стања, студентима са здравственим проблемима или студентима са посебним
потребама.

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
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Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Стипендија за најбољег дипломираног студента – студент који је проглашен за најбољег
дипломираног студента стиче право на стипендију факултета; стипендија представља
ослобађање од трошкова школарине на наставак образовања на програмима
специјалистичких академских или докторских академских студија.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Годишња награда – за научно истраживачке радове студената последипломских студија.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

100 Стипендија Правног факултета – најбољим студентима слабог материјалног стања
факултет додељује стипендије за школску годину (10 пута по 10.000 динара). Стипендије је
добило 20 студената друге године, 30 треће и 40 академаца четврте године и 10 студената
мастер студија.

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТИ ГРУПАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Фонд „Проф. др Марко Јарић“ – Додељује годишњу награду за изузетне научне резултате
у физици. Награда се састоји од дипломе и новчаног дела, а додељује се сваке године 17.
марта.
Фонд „Проф. др Ђорђе Живановић“ – Додељује две годишње стипендије најбољим
студентима III године физике. Награда се уручује на прослави Светог Саве, сваке године 27.
јануара.
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УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Фондација „Проф. др Мирко Васиљевић“ – Награђује се студент основних академских
студија Правног факултета Универзитета у Београду са социјалним потребама који редовно
испуњава своје статутарне обавезе; Награђује се студент основних академских студија
Правног факултета Универзитета у Београду за најбоље урађен рад из области трговинског,
компанијског, берзанског, стечајног и саобраћајног права.
Фонд „Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица“ – Награђују се
студенти Правног факултета Универзитета у Београду слабијег материјалног стања, који су
са одличним успехом завршили основне академске студије и мастер академске студије.
Годишње награде Фондације Економског факултета – Награђују се студенти за
постигнут успех на студијама
1. Годишњи конкурс за доделу стипендија на студијским програмима основних академских
и мастер академских студија студентима са најбољим резултатима. Факултет расписује
конкурс и на основу приспеле документације и утврђених критеријума Комисија доноси
одлуку о додељивању стипендија током читаве школске године, из сопствених средстава
факултета.
2. Почетком сваке школске године факултет расписује Конкурс за остваривање права на
делимично ослобађање школарине у текућој школској години. На основу ранг листе,
студенти су ослобађени плаћања одређеног дела школарине или им се обезбеђује помоћ у
уџбеничкој литератури (уџбеници и приручници које издаје Факултет).
3. Студенти се подстичу на научно-истраживачки рад и тиме што факултет финансира
њихово учешће у научним конференцијама, у земљи (научни скуп у Јагодини, у Кикинди и
др.) и иностранству (конференција у Вроцлаву (Пољска) 2013, међународна конференција у
Пули 2014). На факултету од прошле школске године постоји и Центар за научноистраживачки рад студената, из чије активности очекујемо више научних радова.
4. У оквиру међународне размене студената Учитељског факултета и Универзитета Claude
Bernard Lyon 1, IUFM de l'Académie de Lyon, као и међународне сарадње Учитељског
факултета Универзитета у Београду и Високе школе у Бриселу (La HauteEcole de Bruxelles –
Institut Defré) која се одвија више година уназад, факултет сноси део трошкова за своје
студенте који проводе три недеље у Лиону, похађајући наставу на факултету и праксу у
основној школи (односно предшколској установи) у Лиону. Студентима из Лиона факултет
организује смештај, наставу и обављање праксе у основној школи.
8. У оквиру сарадње са Универзитетом, омогућена је помоћ ученицима из угрожених
социјалних категорија приликом припреме за пријемни испит (присуствовање припремној
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ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
На дан Св. Саве награђују се студенти на основу постигнутог успеха
(http://www.bfspc.bg.ac.rs/blog/dogadjaji/2015/27012015.php)
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Награђивање најбољих студената по години студирања сваког студијског програма и
студента генерације.
Фондација „Професор Борислав Лоренц“ – Основана је с циљем да стипендира најбоље
студенте психологије и когнитивних наука са свих универзитета у Србији чији је оснивач
Република Србија, са основних студија, мастер или докторских студија, који су током
студирања показали изузетне способности и капацитете. Било би им омогућено да проведу
један или два семестра, у зависности од материјалних могућности, на неком од иностраних
факултета и/или образовних центара, у неком од програма размене студената, стручног
усавршавања или неком другом сличном програму.
Награда Радмиле Милентијевић – Награђују се најбољи студенти Филолошког факултета
и Филозофског факултета Универзитета у Београду, а додељује се као знак признања за
узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског
народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне
продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских
односа.
Фонд Владана Недића – награђује се најбољи семинарски рад из области Народне
књижевности;
Награда „Петар Ђукановић“ – додељује се за најбољи семинарски рад из Дијалектологије;
Награда „Радмила Поповић“ – додељује се за најбољи дипломски рад из области
Књижевност 20. века;

настави), приликом пријемног испита (ученици су ослобођени трошкова пријемног испита)
и приликом уписа на прву годину основних студија.
9. Факултет је омогућио вишеструке видове помоћи студентима угроженим у поплавама.
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Награда „Данило Киш“ – додељује се за најбољи мастер рад;
Награда „Миодраг Павловић“ – додељује се за најбољу методичку припрему из Методике
наставе књижевности и српског језика од 2015. године;
Награда Радмилe Милентијевић – Награђују се најбољи студенти Филолошког факултета
и Филозофског факултета Универзитета у Београду, а додељује се као знак признања за
узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског
народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне
продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских
односа;
Студентима се за изузетан успех у току основних академских студија додељује Похвала
Филолошког факултета.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Алена (Славиша) Илиева на Одлуку
Комисије бр. 06-61302-1875/2-14, од 19.01.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Алена (Славиша) Илиева и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-1875/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за пословно-цивилну безбедност, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, бр. 109-B/13 од 14.09.2013. године, на којем је именовани
стекао звање дипломирани менаџер безбједности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Факултета безбедности,
обратио се Ален (Славиша) Илиев, рођен 28.02.1989. године у Пироту,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Интернационалног
Универзитета – Факултет за пословно-цивилну безбедност, Брчко
дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је именовани, након окончаних
четворогодишњих основних академских студија (240 ЕСПБ), стекао
звање дипломирани менаџер безбједности.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома основних академских
студија са стручним називом дипломирани менаџер безбедности.
Увидом у документацију, односно додатак дипломи која је предмет
признавања, Комисија Универзитета у Београду је установила да
је кандидат студије на даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ,
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уписао 2011. године и завршио у септембру 2013. године. Након
прибављене додатне документације, утврђено је да је кандидат
основне академске студије на Факултету за пословно-цивилну
безбедност Интернационалног Универзитета, Брчко дистрикт, Босна
и Херцеговина, након што му је признато 7 испита у укупном обиму
од 42 бода ЕСПБ које је положио на другој високошколској установи.
Комисија Универзитета у Београду је сматрала да обим од 198 бодова
ЕСПБ остварен у току две школске године није у складу са законима
који регулишу високо образовање ни у земљи у којој је диплома издата
(„Закон о нострификацији и еквиваленцији иностраних школских
свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, бр.
7/88) и Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој
се спроводи поступак признавања дипломе. Увећаним обимом наставе
организоване током школске године не може да буде обезбеђен потребан
квалитет наставног процеса, нити стицање очекиваних компетенција,
те je закључено да постоје суштинске разлике у начину реализације
наставе, режиму студирања, као и у оптерећењу студијског програма,
због чега је донета одлука да се предметна диплома не призна.
Ален (Славиша) Илиев поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1875/3-14, којом је захтевао
да Сенат донесе позитивну одлуку по његовом захтеву, односно
изврши признавање предметне дипломе у складу са позитивним
мишљењем стручних органа Факултета безбедности. У жалби је
посебно нагласио да су сви документи веродостојни и да Универзитет
који је издао диплому има акредитацију и дозволу за рад, а као доказ
томе је доставио Закључак инспектора за образовање Канцеларије
градоначелника – инспектората Брчко дистрикта БиХ.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета исправно утврдила чињенично стање, узимајући у
обзир одредбе Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 30/09), Закона о нострификацији и
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом
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образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
бр. 59/07 и 59/09), као и Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) којим је, између осталог, предвиђено да
се у поступку признавања стране високошколске исправе подаци о
страној високошколској установи на којој се студијски програм изводи
прибављају од ENIC-NARIC центра Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-1875/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Алидe (Сулејман) Љуцe на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-491/2-14, од 19.01.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба је Алидe (Сулејман) Љуцe и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-491/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, бр. 05-PK/13 од 14.09.2013. године. године, на којем је
именована стекла звање професор енглеског језика и књижевности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета,
обратила се Алида (Сулејман) Љуца, рођена 08.05.1976. године
у Новом Пазару, Република Србија, захтевом за признавање
дипломе Интернационалног Универзитета – Факултет за пословне
комуникације, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је
именована, након окончаних четворогодишњих основних академских
студија, стекла звање професор енглеског језика и књижевности.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета и
предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома основних академских
студија са стручним називом дипломирани професор енглеског језика
и књижевности (240 ЕСПБ).
Увидом у документацију, односно додатак дипломи која је
предмет признавања, Комисија Универзитета у Београду је установила
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да је кандидат студије на даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ,
уписала на Факултету за пословне комуникације Интернационалног
Универзитета, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина 2012. године и
завршила у септембру 2013. године. Комисија Универзитета у Београду
је сматрала да обим од 240 бодова ЕСПБ остварен у току једне школске
године није у складу са законима који регулишу високо образовање
ни у земљи у којој је диплома издата („Закон о нострификацији и
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом
образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр.
59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој се спроводи поступак признавања
дипломе. Увећаним обимом наставе организоване током школске
године не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног
процеса, нити стицање очекиваних компетенција, те je закључено
да постоје суштинске разлике у начину реализације наставе, режиму
студирања, као и у оптерећењу студијског програма, због чега је донета
одлука одлука да се предметна диплома не призна.
Алида (Сулејман) Љуца поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-491/3-14, којом је захтевала да
Сенат још једном размотри жалбу и донесе за њу исправну одлуку,
наводећи да је на Филолошком факултету Универзитета у Приштини
је апсолвирала, али како као апсолвент није могла да пређе на други
Универзитет, пребацила се на Интернационални Универзитет, Брчко
дистрикт, Босна и Херцеговина, где је уписала четврту годину и где
су јој признали све положене испите али је морала да полаже разлику
што је и успела у току једне школске године.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено да подаци из
предметне високошколске стране исправе не одговарају наводима
из жалбе, као и да је Комисија Универзитета исправно утврдила
чињенично стање, узимајући у обзир одредбе Закона о високом
образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 30/09), Закона о нострификацији и еквиваленцији иностраних
школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР
БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом образовању у Босни
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и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-491/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању страних
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
129/06 и 145/08), а по жалби Алме (Адил) Бибић на Одлуку Комисије
бр. 06-61302-490/2-14, од 19.01.2015. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба је Алме (Адил) Бибић и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-490/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, бр. 08-PK/13 од 14.09.2013. године. године, на којем је
именована стекла звање професор енглеског језика и књижевности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета,
обратила се Алма (Адил) Бибић, рођена 07.06.1989. године у Сјеници,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Интернационалног
Универзитета – Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт,
Босна и Херцеговина, на којем је именована, након окончаних
четворогодишњих основних академских студија, стекла звање
професор енглеског језика и књижевности.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома основних академских
студија са стручним називом дипломирани професор енглеског
језика и књижевности (240 ЕСПБ). Увидом у документацију, односно
додатак дипломи која је предмет признавања, Комисија Универзитета
у Београду је установила да је кандидат студије на даљину, укупног
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обима 240 бодова ЕСПБ, уписала 2012. године и завршила у септембру
2013. године. Након прибављене додатне документације утврђено је
да је кандидат основне академске студије на Факултету за пословне
комуникације Интернационалног Универзитета, Брчко дистрикт, Босна
и Херцеговина уписала, након што јој је признато 12 испита у укупном
обиму од 72 бодова ЕСПБ које је положила на другој високошколској
установи. Комисија Универзитета у Београду је сматрала да обим
од 168 бодова ЕСПБ остварен у току једне школске године није у
складу са законима који регулишу високо образовање ни у земљи у
којој је диплома издата („Закон о нострификацији и еквиваленцији
иностраних школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени
лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом образовању у
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09)),
као ни у земљи у којој се спроводи поступак признавања дипломе.
Увећаним обимом наставе организоване током школске године
не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног процеса,
нити стицање очекиваних компетенција, те je закључено да постоје
суштинске разлике у начину реализације наставе, режиму студирања,
као и у оптерећењу студијског програма, због чега је донета одлука да
се предметна диплома не призна.
Алма (Адил) Бибић поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-490/3-14, којом је захтевала
да Сенат усвоји жалбу, укине предметну одлуку и врати предмет на
поновно одлучивање, наводећи у жалби да Комисија Универзитета
приликом доношења одлуке није применила адекватне законе, као и
да је била приморана да упише Интернационални Универзитет, Брчко
дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је положене испите спремала
више од две године, али их није полагала на Универзитету у Новом
Пазару, јер је била у заблуди да департман на којем је похађала наставу
има акредитацију, као и због терора наставног особља.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета исправно утврдила чињенично стање и правилно
применила материјално право, узимајући у обзир одредбе Закона о
високом образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“,
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бр. 30/09), Закона о нострификацији и еквиваленцији иностраних
школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР
БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом образовању у Босни
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-490/5-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Бранкe (Андреја) Вуковић на Одлуку
Комисије бр. 06-61302-1876/2-14, од 19.01.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба је Бранкe (Андреја) Вуковић и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-1876/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за информатику, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, бр.
71-I/13 од 14.09.2013. године. године, на којем је именована стекла
звање професор енглеског језика и књижевности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Математичког факултета,
обратила се Бранка (Андреја) Вуковић, рођена 11.12.1960. године
у Панчеву, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Интернационалног Универзитета – Факултет за информатику,
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је именована, након
окончаних четворогодишњих основних академских студија (240
ЕСПБ), стекла звање професор математике и информатике. Стручни
органи Факултета размотрили су све списе предмета и предложили
Комисији Универзитета доношење одлуке да се предметна диплома
не призна као диплома основних студија са стручним називом
дипломирани математичар, студијског програма математика – модул
професор математике и рачунарства, уз образложење да се на основу
података датим у дипломи и одговарајућем додатку види да је програм
наведених студија далеко од било којег програма основних академских
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студија на Математичком факултету и, посебно, од програма модула
„Професор математике и рачунарства“.
Увидом у документацију, односно додатак дипломи која је предмет
признавања, Комисија Универзитета у Београду је установила да је
кандидат студије на даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ, уписала
на Факултету за информатику Интернационалног Универзитета,
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина 2011. године и завршила у
јулу 2013. године. Комисија Универзитета у Београду сматра да
обим од 240 бодова ЕСПБ остварен у току две школске године није
у складу са законима који регулишу високо образовање ни у земљи
у којој је диплома издата („Закон о нострификацији и еквиваленцији
иностраних школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени
лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом образовању у
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09)),
као ни у земљи у којој се спроводи поступак признавања дипломе.
Увећаним обимом наставе организоване током школске године
не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног процеса,
нити стицање очекиваних компетенција, те je закључено да постоје
суштинске разлике у начину реализације наставе, режиму студирања,
као и у оптерећењу студијског програма, због чега је донета одлука да
се предметна диплома не призна.
Бранка (Андреја) Вуковић поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1876/4-14 због погрешно
утврђеног чињеничног стања и због погрешне примене материјалног
права, са предлогом да Сенат Универзитета усвоји жалбу и преиначи
одлуку Комисије Универзитета у Београду.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета, узимајући у обзир одредбе Закона о високом образовању
у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 30/09), Закона о
нострификацији и еквиваленцији иностраних школских свједочанстава
– пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88), Оквирног
закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
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97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), исправно утврдила чињенично
стање, јер се на основу података из дипломе и додатка дипломе може
констатовати да је именована полагала испите из предмета који
чине четворогодишњи студијски програм у периоду од 2011. године
до јуна 2013. године. Сенат Универзитета је такође установио да је
Комисија Универзитета на овако утврђено чињенично стање исправно
применила материјално право, а нарочито у погледу чињенице да
је поступак предметног признавања започет 05.02.2014. године, у
које време је према важећим прописима поступак признавања био у
надлежности самосталних високошколских установа, и да је текао у
складу са законом предвиђеном процедуром, а именована није, након
доношења Закона о измени и допуни Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) поднела захтев за обуставу поступка
признавања предметне дипломе, како би се, сходно члану 40. Закона
о измени и допуни Закона о високом образовању, захтев решавао по
одредбама тог закона.
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те је
једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04 2015. године; Број: 06-61302-1876/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању страних
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
129/06 и 145/08), а по жалби Дена (Едиб) Хонића на Одлуку Комисије
бр. 06-61302-489/5-14, од 19.01.2015. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба је Дена (Едиб) Хонића и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-489/5-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, бр. 18-PK/13 од 14.09.2013. године. године, на којем је
именовани стекао звање професор енглеског језика и књижевности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета, обратио
се Дено (Едиб) Хонић, рођен 12.02.1989. године у Сјеници, Република
Србија, захтевом за признавање дипломе Интернационалног
Универзитета – Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт,
Босна и Херцеговина, на којем је именовани, након окончаних
четворогодишњих основних академских студија (240 ЕСПБ), стекао
звање професор енглеског језика и књижевности.
Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се
предметна диплома признаје као диплома основних академских
студија са стручним називом дипломирани професор енглеског
језика и књижевности (240 ЕСПБ). Увидом у документацију, односно
додатак дипломи која је предмет признавања, Комисија Универзитета
у Београду је установила да је кандидат студије на даљину, укупног
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обима 240 бодова ЕСПБ, уписао 2012. године и завршио у септембру
2013. године. Након прибављене додатне документације утврђено је
да је кандидат основне академске студије на Факултету за пословне
комуникације Интернационалног Универзитета, Брчко дистрикт, Босна
и Херцеговина уписао, након што му је признато 12 испита у укупном
обиму од 72 бодова ЕСПБ које је положио на другој високошколској
установи. Комисија Универзитета у Београду је сматрала да обим
од 168 бодова ЕСПБ остварен у току једне школске године није у
складу са законима који регулишу високо образовање ни у земљи у
којој је диплома издата („Закон о нострификацији и еквиваленцији
иностраних школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени
лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом образовању у
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и и 59/09)),
као ни у земљи у којој се спроводи поступак признавања дипломе.
Увећаним обимом наставе организоване током школске године
не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног процеса,
нити стицање очекиваних компетенција, те je закључено да постоје
суштинске разлике у начину реализације наставе, режиму студирања,
као и у оптерећењу студијског програма, због чега је донета одлука да
се предметна диплома не призна.
Дено (Едиб) Хонић поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-489/6-14, у којој наводи да
Комисија Универзитета приликом доношења одлуке није применила
адекватне прописе.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета исправно утврдила чињенично стање и правилно
применила материјално право, узимајући у обзир одредбе Закона о
високом образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 30/09), Закона о нострификацији и еквиваленцији иностраних
школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР
БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом образовању у Босни
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
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У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-489/7-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Еминe (Рефик) Коничанин на Одлуку
Комисије бр. 06-61302-1452/2-14, од 19.01.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Емине (Рефик) Коничаин и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-1452/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за пословне комуникације, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, бр. 06-PK/13 од 14.09.2013. године. године, на којем је
именована стекла звање професор енглеског језика и књижевности.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета,
обратила се Емина (Рефик) Коничанин, рођена 05.05.1986. године у
Новом Пазару, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Интернационалног Универзитета – Факултет за пословне комуникације,
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је именована, након
окончаних четворогодишњих основних академских студија, стекла
звање професор енглеског језика и књижевности. Стручни органи
Факултета размотрили су све списе предмета и предложили Комисији
Универзитета доношење одлуке којом се предметна диплома признаје
као диплома основних академских студија са стручним називом
дипломирани професор енглеског језика и књижевности (240 ЕСПБ).
Увидом у документацију, односно додатак дипломи која је предмет
признавања, Комисија Универзитета у Београду је установила да
је кандидат студије на даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ,
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уписала на Факултету за пословне комуникације Интернационалног
Универзитета, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина 2012. године и
завршила у септембру 2013. године. Комисија Универзитета у Београду
сматра да обим од 240 бодова ЕСПБ остварен у току једне школске
године није у складу са законима који регулишу високо образовање
ни у земљи у којој је диплома издата („Закон о нострификацији и
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом
образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр.
59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој се спроводи поступак признавања
дипломе. Увећаним обимом наставе организоване током школске
године не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног
процеса, нити стицање очекиваних компетенција, те je закључено
да постоје суштинске разлике у начину реализације наставе, режиму
студирања, као и у оптерећењу студијског програма, због чега је донета
одлука да се предметна диплома не призна.
Емина (Рефик) Коничанин поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1452/3-14, којом је захтевала
да Сенат усвоји жалбу, наводећи да је приликом доношење одлуке
погрешно утврђено чињенично стање јер није у току једне школске
године остварила обим од 240 бодова ЕСПБ, већ да је полагала разлику
испита, а као доказ томе је приложила Уверење о положеним испитима
на Универзитету у Новом Пазару, као и Решење Интернационалног
универзитета, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина о признатим
испитима које је положила на Универзитету у Новом Пазару.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015. године
разматрана је жалба кандидата и утврђено да је жалба неоснована јер је,
узимајућу у обзир накнадно достављену документацију, установљено
да је именована уписала Интернационални Универзитет, Брчко
дистрикт, Босна и Херцеговина, 2012. године и завршила у септембру
2013. године, након што јој је признато 15 испита у укупном обиму од
90 бодова ЕСПБ које је положила на другој високошколској установи,
тако да обим од 150 бодова ЕСПБ остварен у току једне школске године
није у складу са Законом о високом образовању у Брчко дистрикту
БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 30/09), Законом о нострификацији
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и еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88), Оквирним законом о
високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“,
бр. 59/07 и 59/09), као и Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те је
једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-1452/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Ненадa (Љубинко) Матићa на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-489/5-14, од 19.01.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 8. априла 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба је Ненадa (Љубинко) Матићa и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-1028/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за информатику, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, бр.
109-I/13 E од 14.09.2013. године. године, на којем је именовани стекао
звање дипломирани информатичар.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Факултета организационих
наука, обратио се Ненад (Љубинко) Матић, рођен 19.10.1979. године
у Београду, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Интернационалног Универзитета – Факултет за информатику,
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је именовани, након
окончаних четворогодишњих основних академских студија (240
ЕСПБ), стекао звање дипломирани информатичар. Стручни органи
Факултета размотрили су све списе предмета и предложили Комисији
Универзитета доношење одлуке да се предметна диплома не призна
као еквивалент дипломи основних академских студија која се стиче
на Факултету организационих наука, уз образложење да на основу
доступних информација објављених на сајту Интернационалног
Универзитета као и да на основу информација објављених у
јавним гласилима БиХ и РС, није могуће утврдити акредитациони
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статус Интернационалног Универзитета. Увидом у документацију,
односно додатак дипломи која је предмет признавања, Комисија
Универзитета у Београду је установила да је кандидат студије на
даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ, уписао на Факултету за
информатику Интернационалног Универзитета, Брчко дистрикт,
Босна и Херцеговина 2011. године и завршио 2012. године. Комисија
Универзитета у Београду сматра да обим од 240 бодова ЕСПБ
остварен у току једне школске године није у складу са законима који
регулишу високо образовање ни у земљи у којој је диплома издата
(„Закон о нострификацији и еквиваленцији иностраних школских
свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, бр.
7/88) и Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и и 59/09)), као ни у земљи у којој
се спроводи поступак признавања дипломе. Увећаним обимом наставе
организоване током школске године не може да буде обезбеђен потребан
квалитет наставног процеса, нити стицање очекиваних компетенција,
те je закључено да постоје суштинске разлике у начину реализације
наставе, режиму студирања, као и у оптерећењу студијског програма,
због чега је донета одлука да се предметна диплома не призна.
Ненад (Љубинко) Матић поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1028/3-14, којом је захтевао
да се жалба усвоји, наводећи да је на Интернационални Универзитет
је уписан као студент у препису, у складу са Уверењем о положеним
испитима које је положио на Високој техничкој машинској школи
струковних студија (180 ЕСПБ), као и да Интернационални
Универзитет, Брчко дистрикт, БиХ, поседује уредну дозволу за рад и
прву акредитацију, а као прилог томе је доставио допис градоначелника
Брчко дистрикта.
На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено да подаци из
предметне високошколске стране исправе не одговарају наводима
из жалбе, као и да је Комисија Универзитета исправно утврдила
чињенично стање, узимајући у обзир одредбе Закона о високом
образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 30/09), Закона о нострификацији и еквиваленцији иностраних
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школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР
БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом образовању у Босни
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14),
којим је, између осталог, предвиђено да се у поступку признавања
стране високошколске исправе подаци о страној високошколској
установи на којој се студијски програм изводи прибављају од ENICNARIC центра Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 08. 04. 2015. године; Број: 06-61302-1028/4-14)
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 Електротехничког
факултета, број: 108/5 од 17.03.2015. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-1421/2-15 од 06.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Смиљанић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Електротехнички факултет, за ужу
научну област Телекомуникације.
Образложење
Електротехнички факултет је дана 14.01.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Телекомуникације, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.02.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког факултета,
на седници одржаној дана 17.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александра Смиљанић изабере
у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 27.03.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.03.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.04.2015. године дало је мишљење да се др Александра
Смиљанић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1421/3-15)
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: 81/2 од 05.03.2015. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-1278/2-15 од 06.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Часлав Митровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Машински факултет, за ужу научну област
Ваздухопловство.
Образложење
Машински факултет је дана 17.12.2014. године у листу „Послови“
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну област Ваздухопловство, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.01.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 05.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Часлав Митровић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 18.03.2015. 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 30.03.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.04.2015. године дало је мишљење да се др Часлав Митровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
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, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1278/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/10 од
09.04.2015. године и мишљења Већа научних области природних наука,
број: 61202-1774/2-15 од 30.04.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Бајат у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Електрохемија.
Образложење
Технолошко-металуршки факултет је дана 26.11.2014. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Електрохемија, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.02.2015. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 09.04.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Бајат изабере
у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 21.04.2015. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.04.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.04.2015. године дало је мишљење да се др Јелена Бајат може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1774/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст
и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 300/6-2/3 од 26.03.2015. године и мишљења Већа
научних области природних наука, број: 61202-1476/2-15 од 30.04.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Малиша Антић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Хемија.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 24.12.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2015. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 26.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Малиша Антић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 31.03.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.04.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.04.2015. године дало је мишљење да се др Малиша Антић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1476/3-15)
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 Фармацеутског
факултета, број: 87/3 од 02.04.2015. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-1628/2-15 од 30.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мара Алексић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Физичка хемија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 19.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Физичка хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.12.2014. године
преко сајта и Архиве Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета,
на седници одржаној дана 02.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мара Алексић изабере у звање
редовног професора.
Фармацеутски факултет је дана 08.04.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.04.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.04.2015. године дало је мишљење да се др Мара Алексић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1628/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 ‒
пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог
Изборног већа Факултета за физичку хемију, број: 442 од 16.04.2015.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-1777/2-15 од 30.04.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гордана Ћирић-Марјановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду ‒ Факултет за физичку хемију,
за ужу научну област Физичка хемија ‒ хемијска термодинамика,
материјали.
Образложење
Факултет за физичку хемију је дана 25.02.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Физичка хемија ‒ хемијска термодинамика,
материјали, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.03.2015. године
преко сајта и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку
хемију, на седници одржаној дана 16.04.2015. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Ћирић-Марјановић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 20.04.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.04.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.04.2015. године дало је мишљење да се др Гордана ЋирићМарјановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1777/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени текст), а на
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 300/5-2/2
од 26.02.2015. године и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-1071/2-15 од 28.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Андреј Стојановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Стручни језик (предмет: Руски језик).
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 05.11.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Стручни језик (предмет: Руски језик), због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.01.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 26.02.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Андреј Стојановић изабере у
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 03.03.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се др
Андреј Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1071/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени
текст), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију, број: 21/22 од 07.04.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1779/215 од 28.04.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милица Глигоровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Олигофренологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
10.12.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну
област Олигофренологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.02.2015. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 07.04.2015.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Милица Глигоровић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
15.04.2015. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор
у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се др
Милица Глигоровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1779/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.
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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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени
текст), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију, број: 21/21 од 07.04.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1780/215 од 28.04.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Маћешић-Петровић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду ‒ Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Олигофренологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
21.01.2015. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну
област Олигофренологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.02.2015. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 07.04.2015.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Драгана Маћешић-Петровић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
15.04.2015. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор
у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се
др Драгана Маћешић-Петровић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1780/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.

129

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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени
текст), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију
и рехабилитацију, број: 21/20 од 07.04.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1781/215 од 28.04.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранка Ешкировић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Тифлологија.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
21.01.2015. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну
област Тифлологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.02.2015. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 07.04.2015.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Бранка Ешкировић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
15.04.2015. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор
у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се др
Бранка Ешкировић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1781/3-15)
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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени
текст), а на предлог Изборног већа Филолошког факултета, број: 743/1
од 25.03.2015. године и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-1642/2-15 од 28.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јасна Стојановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду ‒ Филолошки факултет, за ужу научну
област Хиспанистика.
Образложење
Филолошки факултет је дана 17.12.2014. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хиспанистика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.01.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јасна Стојановић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 06.04.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се др
Јасна Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1642/3-15)
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, 89/13 и 99/14), 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, 172/13 и 178/14), 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 183/15 ‒ пречишћени
текст), а на предлог Изборног већа Филолошког факултета, број: 744/1
од 25.03.2015. године и мишљења Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-1643/2-15 од 28.04.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.05.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маја Ђукановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду ‒ Филолошки факултет, за ужу научну област
Јужнословенска филологија.
Образложење
Филолошки факултет је дана 14.01.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Јужнословенска филологија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.02.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Маја Ђукановић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 06.04.2015. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.04.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.04.2015. године дало је мишљење да се др
Маја Ђукановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.05.2015.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 61202-1643/3-15)
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
и 100/07 ‒ аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14),
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), а на предлог Већa за студије
при Универзитету, број: 612-4797/V-9.2-15 од 01. априла 2015.год,
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. маја 2015. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија: Европска и међународна политика и управљање
кризом, (60 ЕСПБ).
О б р а з л о ж е њ е:
Ради обезбеђења наставe неопходно је доношење следећих
измена студијског програма:
1. реализација наставе на обавезном предмету: „Економија“
Због унапређења наставе, поред проф. др Горана Петковића са
Економског факултета Универзитета у Београду, наставу ће изводити
и проф. др Иван Вујачић, са Економског факултета Универзитета у
Београду.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 06-2110-9/2-15)
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: 06-4797/V-19421/3-12 од 01. апила 2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Капацитет дигиталне технологије за развој инклузивног друштва“
кандидата мр Дејана Масликовић, дипл. ликовни уметника-вајара.
2. За менторе се именују:
1. проф. др Гордана Одовић, Универзитет у Београду, Факултет за
специјалну едукацију и рехабилитацију (област рада: дефектологија,
асистивне технологије у инклузији)
2. др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички
институт САНУ (област рада: математика, дигитализација, дигиталне
технологије, оснивач Националног центра за дигитализацију)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2016. год.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 06-2110/19421/4-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11–пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14) и Одлуке Савета Универзитета о оснивању
Центра за јавне политике Европске уније број 06-2772/5-14 од
7.7.2014. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
13.5.2015. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Члан 1.
Центар за јавне политике Европске уније (у даљем тексту:
Центар) је организациона јединица Универзитета у Београду (у даљем
тексту: Универзитет), организована у складу са обавезама преузетим
у оквиру Темпус пројекта „Development of the Policy-Oriented Training Programs in the Context of the European Integrations“, које су важне
за процес интеграције Универзитета, ширење европских вредности и
подизање капацитета за учешће у овом процесу.
Члан 2.
Задаци Центра су:
1. подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача
и сарадника у области јавних политика Европске уније;
2. подршка државним институцијама у процесу придруживања
Европској унији;
3. развој програма обука јавних службеника, привредних
предузетника и организација цивилног друштва у областима
секторских политика Европске уније;
4. подстицање различитих облика сарадње између Универзитета
и привреде и друштва;
5. подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици
Србији о јавним политикама Европске уније и њиховом утицају на
унутрашњи правни поредак Републике Србије.
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Члан 3.
Активности Центра су:
1. Издавачка делатност:
– издавање књига, брошура и других публикација
– издавање новина
– издавање часописа и сличних периодичних издања.
2. Библиотечка делатност.
3. Документационо-информациона делатност.
Члан 4.
Центар има директора.
Функцију директора Центра може обављати наставник који је у
радном односу на Универзитету у Београду ‒ Факултет политичких
наука и који има одговарајуће референце и искуство у области јавне
политике Европске уније.
Директора Центра именује ректор Универзитета, на предлог
Факултета.
Директор Центра именује се на три године.
Члан 5.
Директор Центра:
– Организује рад Центра и оперативно управља радом Центра;
– Координира рад Центра са чланицама Универзитета;
– Припрема и предлаже програм рада и развоја Центра као и
план набавке на годишњем нивоу;
– Спроводи и друге послове из домена делатности Центра по
налогу ректора Универзитета;
– Предлаже да се ангажује, по потреби, стручни кадар за
обављање краткорочних или дугорочних активности, уз сагласност
ректора Универзитета.
Директор Центра је одговоран за благовремено и потпуно
спровођење одлука органа Универзитета у области рада Центра, као и
за реализацију послова и пројеката поверених Центру.

Година LIII, број 185, 7. јул 2015.

139

Члан 6.
Средства за рад Центра обезбеђују се из буџета, сопствених
прихода Центра и из других извора.
Средства за почетак рада Центра обезбеђена су у оквиру Темпус
пројекта „Development of the Policy-Oriented Training Programs in the
Context of the European Integrations’’ (2012-2015).
Универзитет води посебну евиденцију о финансијском
пословању Центра.
Члан 7.
Центар ће обављати делатност у просторијама Факултета
политичких наука, Јове Илића 165, Београд.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Центра обавља Стручна служба Универзитета.
За послове из члана 5. и 6. овог правилника и послове из става
1. овог члана, као и за материјалне трошкове, из сопствених прихода
Центра издваја се 10 %.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 03. 06. 2015. године; Број: 61212-2670/1-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Милана (Срђан) Милосављевића на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-5098/2-14 од 06.03.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Милана (Срђан) Милосављевића и потврђује
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-5098/2-14, од 6. марта 2015. године, којом се
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета
– Факултет за менаџмент, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, бр.
188-М/14 од 24.06.2014. године, на којем је именовани стекао звање
дипломирани инжењер прехрамбене технологије.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Пољопривредног факултета,
обратио се Милан (Срђан) Милосављевић, рођен 12.10.1985. године
у Врању, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Интернационалног Универзитета – Факултет за менаџмент, Брчко
дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је именовани, након окончаних
четворогодишњих основних академских студија (240 ЕСПБ), стекао
звање дипломирани инжењер прехрамбене технологије. Стручни
органи Факултета размотрили су све списе предмета и предложили
Комисији Универзитета доношење одлуке да се предметна диплома
не призна, с обзиром да именовани не испуњава минимум прописан
законом за признавање стечене дипломе на одсеку за Прехрамбену
технологију. Увидом у документацију, односно додатак дипломи
која је предмет признавања, Комисија Универзитета у Београду је
установила да је кандидат студије на даљину, укупног обима 240
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бодова ЕСПБ, уписао 2012. године и завршио у априлу 2014. године.
Комисија Универзитета у Београду сматра да обим од 240 бодова ЕСПБ
остварен у току непуне две школске године није у складу са законима
који регулишу високо образовање ни у земљи у којој је диплома издата
(„Закон о нострификацији и еквиваленцији иностраних школских
свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, бр.
7/88) и Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој
се спроводи поступак признавања дипломе. Увећаним обимом наставе
организоване током школске године не може да буде обезбеђен потребан
квалитет наставног процеса, нити стицање очекиваних компетенција,
те je закључено да постоје суштинске разлике у начину реализације
наставе, режиму студирања, као и у оптерећењу студијског програма,
због чега је донета одлука да се предметна диплома не призна.
Милан (Срђан) Милосављевић поднео је на ову одлуку жалбу
Сенату Универзитета у Београду бр. 06-61302-5098/3-14, наводећи
да je школске 2004/05 године уписао Вишу техничку технолошку
школу у Врању и положио испите предвиђене наставним планом и
програмом школе, а затим да је школске 2008/09 године уписао трећу
годину на Високој школи примењених струковних студија – Врање,
ради усклађивања стеченог назива по Закону о високом образовању,
положио све испите и дипломирао завршивши основне струковне
студије обима 180 бодова ЕСПБ. Након тога је уписао Интернационални
универзитет, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, за школску 2012/13
годину и положио испите за четврту годину академских студија.
На седници Сената Универзитета у Београду од 13.05.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено да подаци из
предметне високошколске стране исправе не одговарају наводима
из жалбе, као и да је Комисија Универзитета исправно утврдила
чињенично стање, узимајући у обзир одредбе Закона о високом
образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 30/09), Закона о нострификацији и еквиваленцији иностраних
школских свједочанстава – пречишћени текст („Службени лист СР
БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом образовању у Босни
и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09), као и
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Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 06-61302-5098/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета
у Београду“ бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Јудит (Вилмош) Касаш на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-5893/2-14од 06.03.2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Јудит (Вилмош) Касаш и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-5893/2-14, од 6. марта 2015. године, којом
се признаје високошколска исправа Универзитета у Сегедину –
Филозофски факултет, Сегедин, Мађарска, бр. BTK-00122/2014/
OKL од 17.01.2014. године, на којем је именована стекла образовање,
као диплома мастер академских студија (120 ЕСПБ), са стручним
називом мастер професор језика и књижевности – енглески језик и
књижевност.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета,
обратила се Јудит (Вилмош) Касаш, рођена 08.01.1987. године
у Сенти, Република Србија, захтевом за признавање дипломе
Универзитета у Сегедину – Филозофски факултет, Сегедин,
Мађарска, на којем је именована, након окончаних двоипогодишњих
мастер академских студија (165 ЕСПБ), стекла звање дипломирани
наставник енглеског језика и дипломирани наставник педагошког
вредновања и мерења (претходни степен образовања: Универзитет
у Сегедину – Филозофски факултет (основне академске студије (208
ЕСПБ) – англистика филозоф основне струке (енглески)), Сегедин,
Мађарска, 2011. године). Стручни органи Факултета размотрили су
све списе предмета и предложили Комисији Универзитета доношење
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одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома диплома
мастер академских студија са стручним називом мастер професор
енглеског језика и књижевности (300 ЕСПБ). Комисија Универзитета
у Београду, узимајући у обзир став стручних органа Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку
да се предметна диплома призна као диплома мастер академских
студија (120 ЕСПБ), са стручним називом мастер професор језика и
књижевности – енглески језик и књижевност.
Јудит (Вилмош) Касаш поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-5893/3-14, захтевајући да се
поступак признавања понови и допуни, односно да Универзитет у
Београду донесе одлуку којом ће се, поред признатог образовања и
стручног назива дипломирани наставник енглеског језика, признати
и образовање и стручни назив дипломирани наставник педагошког
вредновања и мерења.
На седници Сената Универзитета у Београду од 13.05.2015.
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета исправно утврдила чињенично стање и на овако
утврђено чињенично стање исправно применила материјално право,
узимајући у обзир одредбе Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), као и Правилника 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) који
не предвиђа звање наставник педагошког вредновања и мерења, тако
да Комисија Универзитета није могла да поступи другачије приликом
утврђивања стручног назива у поступку признавања предметне
дипломе.
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 06-61302-5893/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Nagy (El Sayed) Ali Farahata на
Одлуку Комисије бр. 06-61302-4293/2-14 од 25.12.2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. маја 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Nagy (El Sayed) Ali Farahata и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-4293/2-14, од 25. децембра 2014. године, којом се
не признаје високошколска исправа Универзитета у Каиру – Факултет
за медије и отворено образовање, Каиро, Египат, издата у мају 2005.
године, на којем је именовани стекао диплому високе стручне спреме
у области Медија.
Образложење
Универзитету у Београду, преко Факултета политичких наука,
обратио се Nagy (El Sayed) Ali Farahat, рођен 12.07.1974. године у
Гизи, Египат, захтевом за признавање дипломе Универзитета у Каиру
– Факултет за медије и отворено образовање, Каиро, Египат, на којем је
именовани, након окончаних четворогодишњих основних академских
студија (240 ЕСПБ), стекао диплому високе стручне спреме у
области Медија. Стручни органи Факултета размотрили су све списе
предмета и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке да
се предметна диплома не призна као диплома основних академских
студија са стручним називом дипломирани новинар, због недовољне
заступљености општеобразованих и кључних политиколошких
дисциплина у студијском програму који је предмет признавања.
Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних
органа Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа,
донела је одлуку да се предметна диплома не призна.
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Nagy (El Sayed) Ali Farahat поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-4293/3-14, са молбом да ли је,
с обзиром да је одлука негативна, могуће извршити усклађивање,
тј. полагање одређених испита, како би се диплома изједначила са
одговарајућим програмима надлежног факултета.
На седници Сената Универзитета у Београду од 13.05.2015.
године разматрана је жа„„лба кандидата и утврђено је да је Комисија
Универзитета исправно утврдила чињенично стање и правилно
применила материјално право, узимајући у обзир одредбе Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14).
У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку 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.
(Београд, 13. 05. 2015. године; Број: 06-61302-4293/4-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

