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На основу члана 19. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст) и предлога Сената Универзитета од 10.6.2015. године, Савет
Универзитета, на седници одржаној 24. септембра 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФРАНКОФОНОГ ЦЕНТРА
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ УСПЕШНОСТ
Члан 1.
Оснива се Франкофони центар за универзитетску успешност (у
даљем тексту: Центар).
Центар се оснива у складу са обавезама преузетим по основу
Споразума између Универзитета у Београду и Универзитетске
агенције за Франкофонију, пословни број 68-3292/3-14 од 20. октобра
2014. године.
Члан 2.
Оснивач Центра је Универзитет у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус
правног лица.
Центар ће обављати делатност у просторијама Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић”, Булевар краља Александра бр. 71,
Београд.
Члан 3.
Назив Центра је: Франкофони центар за универзитетску
успешност.
Члан 4.
Задаци Центра су:
1. да наставницима и сарадницима Универзитета стави на
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располагање:
• иновативна и подстицајна средства за унапређење предавања
(најновија референтна литература, коришћење дидактичких база
података и сл.);
• уређаје за дидактичко анимирање (видео конференције,
читачи електронских књига, рад на интернету, рад у мрежама, језичке
лабораторије и сл.);
• простор за континуирано образовање;
• простор за размену искустава са другим корисницима у оквиру
регионалне мреже Центара.
2. да студентима, научницима, истраживачима, ненаставном
особљу и другим учесницима у процесу високог образовања, научног
истраживања и стручног рада Универзитета, као и другим корисницима
Библиотеке стави на располагање:
• место слободног приступа различитим ресурсима на
француском језику и ресурсима за упознавање франкофоне науке и
културе (књиге, часописи, базе докумената, филмови, ДВД носачи);
• простор за самостално учење;
• простор за размену искустава са другим корисницима у оквиру
регионалне мреже Центара.
Члан 5.
Активности Центра су:
1. организација часова француског језика и на француском
језику, за кориснике Центра;
2. организација обука, семинара, предавања, округлих столова,
видео-конференција, научних скупова и сл, усмерених на ширење и
развој франкофоне науке и културе;
3. извештавање јавности о овим активностима;
4. слободан приступ корисника различитим ресурсима на
француском језику и ресурсима за упознавање и развој франкофоне
науке и културе;
5. самосталан рад корисника у простору Центра, у складу са
циљевима и задацима Центра.
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Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђена су од
стране Универзитетске агенције за Франкофонију по основу Споразума
који је Универзитет у Београду закључио са Универзитетском
агенцијом за Франкофонију дана 20. октобра 2014. године, пословни
број 68-3292/3-14.
Члан 7.
Унутрашња организација Центра, начин рада, руковођења и
управљања, као и начин обављања стручних, административних и
техничких послова, уређује се правилником који доноси Сенат.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/7-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 60. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14 и 45/15) и члана 151. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 186/15-пречишћени
текст), а на предлог Сената Универзитета од 22.9.2015. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24.9.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА
И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду
издвајају део сопствених прихода за финансирање заједничких
послова на нивоу Универзитета према следећим критеријумима:
1. Чланарина факултета и института у износу од по 10.000,00
динара месечно.
2. Део школарине студената који се сами финансирају, а који се
први пут уписују на студијске програме основних студија у износу од
1.500,00 динара по студенту.
3. Део школарине студената који се сами финансирају а који
уписују наредну школску годину на основним студијама у износу од
1.000,00 динара по студенту.
4. Део школарине студената који се сами финансирају на
студијским програмима мастер, специјалистичких и докторских
студија, а који се уписују у текућој школској години, у износу од
1.000,00 динара по студенту.
5. За студенте које је факултет делимично или потпуно ослободио
плаћања школарине, факултет је у обавези да уплати сразмерни део
накнаде из тачке 3. и 4, као и да проценат умањења за сваког студента
евидентира у Информационом систему универзитета.
Студентима из става 1. тач. 2, 3. и 4. сматрају се студенти који
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студирају према Закону о високом образовању, почев од генерације
2006/2007. година.
Члан 2.
Средства из члана 1. став 1. тачка 1. факултет, односно институт
уплаћује Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец.
Средства из члана 1. став 1. тачка 2. факултет уплаћује
Универзитету након сваког уписног рока, а према броју уписаних
студената који се сами финансирају.
Средства из члана 1. став 1. тачка 3, 4. и 5. факултет уплаћује
Универзитету након уписа нове школске године, одједном или у 4 рате
а према броју уписаних студената који се сами финансирају.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се
од школске 2015/2016. године.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука број
06-4357/8-13 од 29. октобра 2013. године (‘’Гласник Универзитета у
Београду, број 175/13).
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду’’.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/10-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду’’, број 186/15-пречишћени текст),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 24.9.2015.
године, доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2014.
години са Акционим планом за 2015. годину.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/6-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС’’, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и чл. 40. ст. 1. тач. 3.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’,
број 186/15-пречишћени текст), а на предлог Сената Универзитета
од 22.9.2015. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 24. септембра 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се измена Финансијског плана Универзитета у Београду
за 2015. годину, број 06 – 2909/8-15.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/8-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС’’ број 124/12) и члана 40. ст. 1. тач. 15. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’
број 186/15-пречишћени текст), а на предлог Сената Универзитета
од 22.9.2015. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 24. септембра 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се следећа измена Планa јавних набавки и набавки
Универзитета у Београду за 2015. годину:
1. Под редним бројем 1.2.6 јавна набавка отворени поступак
израда футрола са штампом планирана средства за 2015. годину у
финансијском плану и плану јавних набавки у износу 4.000.000,00
динара конто 424 911, мења се износ планираних средстава у
финансијском плану и плану јавних набавки тако што се износ
4.000.000,00 динара умањује, па је сада износ планираних средстава
3.000.000.00 динара.
2. Додаје се у плану набавки:
Под редним бројем 2.2.23 додаје се набавка услуга геодетског
снимања, планирана средства у финансијском плану и плану набавки
у износу 230.000,00 динара на конту 424 600.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/9-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 34. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен текст), а
на предлог Сената Универзитета у Београду од 13. маја 2015. године,
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. септембра
2015. године, донео је
OДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ
ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „Интелигентни системи„
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
1. Висина годишње школарине за студенте, држављане Републике
Србије, који плаћају школарину за докторске академске студије област
–„Интелигентни системи „, износи 160.000,00 (словима: сто шесдесет
хиљада) динара.
2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане
износи 4.000 евра.
3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
- ангажовање наставника према уговору за извођење наставе
- трошкове за послове организације и реализације студија
- унапређење материјалне основе рада.
4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа,
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег
семестра
5. Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/11-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број: 186/15-пречишћени текст), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. септембра 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
Прихвата се поклон уметничка слика-портрет Луке Ћеловића,
уље на платну, димензије 2м x 1,30м, аутора Бете Вукановић из 1931.
године, са украсним рамом, учињен Универзитету у Београду од
стране поклонодаваца професора Универзитета у Београду, и то: проф.
др Марице Шупут, проф. др Живана Лазовића, проф.др Леона Којена,
проф. др Владимира С. Костића, проф. др Александра Костића, проф.
др Слободана Грубачића, проф.др Љубомира Максимовића, проф.др
Дејана Поповића, проф. др Гојка Суботића, проф. др Предрага Пешка,
проф. др Владимира Бумбаширевића и проф. др Бојана Бугарчића.
На основу ове одлуке Универзитет у Београду закључиће уговор
о поклону са поклонодавцима.
Ову одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/15-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 40. ст.1 тач. 13. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15 – пречишћени текст),
а на предлог Сената Универзитета од 8. јула 2015. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. септембра 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Скупштине Друштва с ограниченом
одговорношћу „Научно-технолошки парк Београд„, из реда
представника Универзитета у Београду:
1. Проф. др Иванка Поповић и
2. Проф. др Живослав Тешић.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/12-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број186/15-пречишћени
текст), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 24.9.2015.
године, донео је следећу
ОДЛУКУ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у
Београду у Скупштини АКУД-а „Бранко Крсмановић’’:
1. Проф. др Вања Крстић, Факултет ветеринарске медицине
2. Проф. др Слободан Ступар, Машински факултет
3. Др Слађана Барјактаревић Ракочевић, доцент, Факултет
организационих наука
4. Љиљана Дамјанов, руководилац Сектора за студије и науку у
Стручној служби Универзитета
5. Мирјана Јаковљевић, самостални стручни сарадник у Сектору
за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и
фондова у Стручној служби Универзитета
6. Александар Топаловић, саветник у Информативном центру
Универзитета у Београду.
II
ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду
у Скупштину АКУД-а „Бранко Крсмановић’’:
1. Проф. др Вера Правица, Медицински факултет
2. Сања Шешлија, истраживач сарадник Института за хемију,
технологију и металургију
3. Мирјана Јаковљевић, самостални стручни сарадник у Сектору
за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и
фондова у Стручној служби Универзитета
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/14-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду’’, број 186/15-пречишћени текст), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24.9.2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
Подржава се Одлука Православног Богословског факултета
Универзитета у Београду, бр. 01/1-3/1 од 08.03.2013. године, којом
се даје сагласност Српској Православној Цркви-Библиотеци Српске
Патријаршије да преузме улогу носиоца реализације Меморијалног
простора према условима Плана детаљне регулације Косанчићевог
венца, са циљем изградње Библиотеке Српске Патријаршије на том
простору.
(Београд, 24.9.2015. године; Број: 06-2909/13-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 12. тачка 1. Статута Фондације „Гордана Јокић
Кашиковић и Драгиша Кашиковић”, од 15. 04 2015. године, Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 24. 09.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог Статута Фондације
„Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић”, донет на седници
Одбора Фондације од 15. априла 2015. године.
2. Ову одлуку објавити у «Гласнику Универзитета у Београду».
(Београд, 24.09.2015. године; Број: 06-2909/5-15)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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У оквиру делатности високог образовања Универзитет у Београду
обавља научноистраживачку, експертско-консултантску и издавачку
делатност, а може обављати и друге послове којима се привредно
искоришћавају резултати научно-истраживачког рада, под условом да
се тим пословима не угрожава квалитет наставе.
Овај правилник израђен је са сврхом упознавања свих факултета,
института и запослeних на Универзитету у Београду о правној заштити,
привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра
за трансфер технологије Универзитета у Београду.
Универзитет у Београду препознаје важност доношења
стратегије вредновања и управљања интелектуалном својином,
па овим правилником настоји да створи услове погодне за развој
проналазаштва и стваралаштва и трансфер технологије кроз примену
резултата који произилазе из обављања делатности Универзитета у
Београду, уз уважавање академске слободе и слободе научног рада на
Универзитету у Београду.
Циљеви због којих се доноси овај правилник су следећи:
• обезбеђивање делотворног преноса знања и технологије у
служби јавног интереса,
• обезбеђивање услуга наставном и другом особљу на
Универзитету, као и студентима, у циљу правне заштите и привредног
искоришћавања интелектуалних добара и
• промовисање правног и економског развоја земље.
На основу члана 18. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду’’, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09 и
160/11), Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. септембра
2015. године, доноси
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ПРАВИЛНИК О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ,
ПРИВРЕДНОМ ИСКОРИШЋАВАЊУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ
ДОБАРА И О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.Овим правилником уређују се рад и међусобни односи
Универзитета у Београду (у даљем тексту: Универзитет), факултета
и института у саставу Универзитета (у даљем тексту: чланице
Универзитета) и појединаца, као и других лица у вези са истраживањем,
проценом, правном заштитом и привредним искоришћавањем
интелектуалних добара која настаје на Универзитету или чланици
Универзитета.
Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају
следеће значење:
1. Право интелектуалне својине је назив за грану права која се
састоји од ауторског права и сродних права, са једне стране и права
индустријске својине, са друге стране.
2. У ауторско право и сродна права убрајају се: ауторско
право, право интерпретатора, право произвођача фонограма,
право произвођача видеограма, право произвођача емисије, право
произвођача базе података.
3. У право индустријске својине убрајају се: патентно право,
право жига, право заштите ознаке географског порекла, право заштите
индустријског дизајна, право заштите топографије полупроводничких
производа, право заштите биљне сорте.
4. Патент је право које се признаје за проналазак из било
које области технике, који је нов, има инвентивни ниво и који је
индустријски применљив.
5. Мали патент је право којим се штити нов, индустријски
применљив проналазак, који има инвентивни ниво који је резултат
рада који превазилази рутинско коришћење стања технике од стране
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стручњака, али нема инвентивни ниво који се тражи за патент. Предмет
проналаска који се штити малим патетном може бити само решење
које се односи на конфигурацију или конструкцију неког производа
или распоред његових саставних делова.
6.
Индустријски
дизајн
је
дводимензионални
или
тродимензионални изглед целог производа, или његовог дела, који
је одређен његовим визуелним карактеристикама, посебно линијама,
контурама, бојама, обликом, текстуром и/или материјалима од
којих је производ сачињен, или којима је украшен, као и њиховом
комбинацијом.
7. База података је збирка засебних података, ауторских дела или
других материјала уређених на систематичан или методичан начин,
који су појединачно доступни електронским или другим путем. Базом
података се не сматра рачунарски програм који се користи за њено
стварање или рад.
8. Биљна сорта је скуп биљних индивидуа у оквиру једне
ботаничке класификационе јединице најнижег ранга која се може
одредити помоћу изражених карактеристика које потичу од датог
генотипа или комбинације генотипова, која се може разликовати од
било ког другог скупа биљних индивидуа на основу бар једне од
поменутих карактеристика, и која се може сматрати хомогеном у
погледу погодности да се размножава непромењена.
9. Жиг је право којим се штити ознака која у промету служи за
разликовање робе односно услуга једног правног или физичког лица
од исте или сличне робе односно услуга другог правног или физичког
лица.
10. Ознака географског порекла је заједнички назив за име
порекла и географску ознаку.
11. Име порекла је географски назив региона, земље или
локалитета којим се означава производ који одатле потиче, чији
су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени
географском средином, укључујући природне и људске факторе, и чија
се производња, прерада и припрема у целини одвијају на одређеном
ограниченом подручју.
12. Географска ознака је ознака која идентификује одређени
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производ као производ пореклом са територије одређене земље,
региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет,
репутација или друге карактеристике производа суштински могу
приписати његовом географском пореклу, и чија се производња и/или
прерада и/или припрема одвијају на одређеном ограниченом подручју.
13. Топографија полупроводничког производа је низ повезаних
слика који представља тродимензионални узорак слојева од којих је
полупроводнички производ састављен и у којем свака слика приказује
узорак или део узорка површине полупроводничког производа у било
којој фази његове производње, без обзира на начин који је приказан
или кодиран.
14. Полупроводнички производ је готов производ или
међупроизвод
намењен
обављању
електронске
функције,
искључиво или заједно са другим функцијама, који се састоји од
слоја полупроводничког материјала и од једног или више других
слојева проводног, изолационог или полупроводничког материјала,
распоређених у складу са унапред утврђеним тродимензионалним
узорком.
15. .Интелектуално добро у смислу овог Правилника је свака
творевина људског духа која је подбна или би могла бити подобана
да се заштитити одређеним правом интелектуалне својине, а која је
настала као резултат истраживања, научног, стручног и сваког другог
деловања на Универзитету и чланицама Универзитета.
Члан 3.
Овај правилник односи се на сва Интелектуална добра настала
као резултат истраживања, научног, стручног и сваког другог деловања
на Универзитету и чланицама Универзитета, у којем се користе
средства Универзитета и чланица Универзитета (опрема, услуге,
људски потенцијал, новац, време и др.), укључујући нарочито она
интелектуална добра која су настала на раду или у вези с радом на
Универзитету и чланицама Универзитета.
Овим Правилником обухваћена су следећа Интелектуална добра:
1) проналасци подобни за заштиту патентом или малим патентом;
2) знање и искуство који нису подобни за заштиту патентом,
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малим патентом или неким другим обликом правне заштите са
апсолутним дејством, али су примењиви у привредној делатности
(„кnоw hоw”);
3) дизајн који је подобан за заштиту правом на индустријски
дизајн;
4) базе података које су подобне за заштиту сродним правом
произвођача база података;
5) рачунарски програми;
6) биљне сорте подобне за заштиту правом биљних сорти;
7) ознаке које су подобне за заштиту жигом или правом на ознаку
географског порекла;
8) топографије полупроводничких производа подобне за заштиту
правом на топографију полупроводничких производа.
Члан 4.
Овај Правилник се примењује на:
1) лица која су запослена на Универзитету и чланицама
Универзитета у току њиховог запослења, као и по престанку њиховог
запослења уколико су Интелектуална добра у складу са овим
Правилником настала у време њиховог запослења;
2) студенате који раде на истраживачким пројектима Универзитета
и чланицама Универзитета;
3) друга лица која се баве истраживањем на Универзитету и
чланицама Универзитета;
4) лица која су по основу уговора ангажована од стране
Универзитета и чланицама Универзитета
II. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ЗА
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
Члан 5.
Центар за трансфер технологије (у даљем тексту: Центар)
је организациона јединица Универзитета и основан је ради
идентификације, правне заштите и привредног искоришћавања
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Интелектуалних добара.
Центар обавља послове утврђене Одлуком Савета Универзитета
о оснивању Центра у складу са добром међународном праксом.
Задаци центра су:
• идентификацијa и правнa заштитa Интeлeктуaлних дoбaрa,
• унапређење могућности за делотворну примену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и
друштва,
• подстицање различитих облика трансфера знања између
Универзитета и привреде,
• пружање различитих облика подршке приликом привредног
искоришћавања нових технологија и иновација,
• преузимање медијаторске улоге у повезивању више релевантних
субјеката, стварању мрежа и сарадње у циљу интензивнијег трансфера
технологија,
• јачање свести о потреби правне заштите и привредног
искоришћавања Интелектуалних добара на Универзитету,
• експертиза и подршка у изради технолошких и економских
студија изводљивости,
• помоћ у стварању нових иновационих центара и пословно
технолошких паркова које оснива Универзитет и факултети у саставу
универзитета.
Радом Центра управља директор Центра који је за свој рад
одговоран ректору Универзитета и проректору за науку.
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Центра обавља Стручна служба Универзитета.
Центар има свој знак. Сенат Универзитета доноси одлуку о
изгледу и о употреби знака Центра.
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III. НАДЛЕЖНА ТЕЛА И ПОСТУПАК ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И
ПРОЦЕНЕ
Комисија
Члан 6.
Универзитет оснива Комисију за трансфер технологије (у даљем
тексту: Комисија) као саветодавно тело са : задатком припремања
мишљења о правној заштити и привредном искоришћавању
Интелектуалних добара (у даљем тексту: Мишљење);
Комисија има три члана и то:
- Представника чланице Универзитета на коме је настало
Интелектуално добро, кога предлаже декан релевантног факултета,
односно директор института у сагласности са проналазачем, односно
представником проналазача,
- Представника Универзитета који има посебна знања и
искуства у научном, односно инжењерском подручју коме припада
Интелектуално добро, кога предлаже проректор за науку Универзитета
- Представника Центра, кога предлаже директор Центра
Чланове комисије именује ректор Универзитета.
Члан Комисије дужан је да пријави постојање сваке околности
која може бити разлог сукоба интереса у односу на предмет пријаве
или њеног подносиоца, као и да потпише изјаву о непостојању сукоба
интереса. У случају постојања сукоба интереса ректор именује, као
замену, новог члана у том поступку.
Проректор за науку именује председника Комисије.
Поступак
Члан 7.
Чланица Универзитета подноси Центру образац за откривање
Интелектуалног добра (у даљем тексту „Образац„).
Лице одређено од стране Чланице Универзитета из става 1.
овог члана обезбеђује Центру све неопходне информације у вези са
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новонасталим Интелектуалним добром и околностима у којима је оно
настало.
Ако Интелектуално добро није довољно описано у Обрасцу,
Центар одређује додатни рок за уређивање Обрасца.
Ако ни у додатном року подносилац не уреди Образац, Центар
може ректору Универзитета да предложи прекид даљег поступка.
Одлуку о прекиду даљег поступка ректор доноси у року од 10 дана од
дана када је Центар предложио прекид даљег поступања.
Члан 7а.
Чланице Универзитета у поступку привредног искоришћавања,
Интелектуално добро, које је предмет привредног искоришћавања
прво пријављују Центру, на начин предвиђен овим Правилником или
организационој јединици у саставу те Чланице Универзитета која
је статутом или другим правним актима те Чланице Универзитета
овлашћена за послове привредног искоришћавања Интелектуаних
добара на начин предвиђен тим правним актом. Уколико Центар, на
начин предвиђен овим Правилником и напред наведена организациона
јединица, на начин предвиђен правним актом који регулише поступак
рада те организационе јединице не предузму радње у поступку
привредног искоришћавања Интелектуалног добра, Чланица
Универзитета може ући у поступак привредног искоришћавања
Интелектуалног добра са јавном и/или приватном институцијом или
организацијом ван оквира Универзитета.
Члан 8.
По пријему Обрасца из члана 7, а након процене могућности
правне заштите и комерцијалног потенцијала Интелектуалног добра,
Центар у року од 30 дана доставља Комисији Извештај о процени
и даљем поступању са Интелектуалним добром (у даљем тексту:
Извештај)
Овај рок се, уз сагласност лица из члана 7. став 1. овог Правилника
може продужити за највише 30 дана, о чему се од Лица из члана 7.
став 1. овог Правилника мора затражити сагласност најмање 5 дана
пре истека предвиђеног рока од 30 дана.
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Уколико у року од 60 дана од дана пријема Обрасца, Центар не
поднесе Извештај Комисији, подносилац Обрасца може слободно да
располаже Интелектуалним добром.
Извештај садржи:
• облик правне заштите који би требало применити на
Интелектуално добро и на ком подручју;
• податак о потенцијалним партнерима у току заштите права
интелектуалне својине и привредног искоришћавања;
• предлог о начину спровођења даљег поступка привредног
искоришћавања (путем оснивања новог привредног друштва,
закључивањем уговора о лиценци или на неки други начин),
На основу Извештаја Центра Комисија је дужна да у року од 10
дана од дана пријема Извештаја изради и достави ректору Универзитета
Мишљење. Ако је реч о изузетно сложеном Интелектуалном добру,
рок се може продужити за још 5 дана.
Обављајући задатке обухваћене овим Правилником Универзитет
може ангажовати спољне сараднике.
Члан 9.
Ректор доноси одлуку о даљем поступању са Интелектуалним
добром. Одлука ректора се без одлагања доставља подносиоцу
Обрасца и Центру.
Уговор
Члан 10.
Уколико Универзитет донесе одлуку да предузима даље
активности у циљу заштите права интелектуалне својине и привредног
искоришћавања Интелектуалног добра, предлаже Лицу из члана 7.
став 1. овог Правилника закључење уговора којим се преноси право
интелектуалне својине које је већ регистровано или које се налази
у поступку регистрације, као и право на подношење пријаве за
регистрацију права интелектуалне својине, када поступак заштите
Интелектуалног добра још увек није покренут(у даљем тексту:
Уговор). Стручне послове у вези са овим Уговорима обавља Центар.
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Пре ступања у уговорни однос потребно је да лице из члана 7.
став 1. овог Правилника достави неопходне доказе да је овлашћено да
располаже Интелектуалним добром које је предмет Уговора (уговори,
патентна пријава, итд.).
Ако овај Уговор није закључен, ректор доноси решење о
обустављању поступка поводом Интелектуалног добра.
Члан 11.
У току поступка правне заштите и привредног искоришћавања
Интелектуалног добра Универзитет може раскинути Уговор ако утврди
да је даље поступање неоправдано или нецелисходно из економских
или из других разлога.
У случају раскида Уговора лице из члана 7. став 1. овог
Правилника може слободно располагати Интелектуалним добром.
IV. ТРОШКОВИ И ПРИХОДИ
Трошкови
Члан 12.
Трошкове правне заштите и привредног искоришћавања
Интелектуалног добра може сносити:
1) Универзитет,
2) Чланица или чланице Универзитета,
3) заједно Универзитет и чланица или чланице Универзитета,
4) трећа страна са којим Универзитет склопи уговор,
5) заједно Универзитет и трећа страна са којом Универзитет
склапа уговор.
Одлуку о сношењу трошкова доноси ректор.
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Приходи
Члан 13.
Приход, у смислу овог правилника, чине сви приходи остварени
у вези са привредним искоришћавањем Интелектуалног добра.
Добит, у смислу овог правилника, чини приход из става 1. овог
члана умањен за:
• сва пореска и друга слична давања;
• директне трошкове настале у вези са поступком правне заштите
(регистрација, трошкови правног заступања, трошкови превода и др.);
• директне трошкове у вези с привредним искоришћавањем
предмета правне заштите (консултантски трошкови, трошкови
преговарања и закључења уговора, трошкови оснивања привредних
друштава, и др.) ;
• административни трошкови Универзитета у фиксном износу
од 5 % укупног прихода.
Расподела добити између Универзитета, чланица Универзитета
и трећих лица се уређује појединачним уговором.
Удео који након расподеле добити припадне Универзитету
намењен је за подстицање истраживачког и стручног рада на
Универзитету, промоцију таквог рада, као и за правну заштиту и
привредно искоришћавање његових резултата, што укључује и
трошкове рада Центра.
V. ФОНД ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
Члан 14.
Универзитет је основао Фонд за трансфер технологије (у даљем
таексту: „Фонд„) у циљу подстицања иновативне делатности, правне
заштите и комерцијализације научних достигнућа.
Крoз oвaj Фoнд, Унивeрзитeт ћe нaстojaти дa oбeзбeди дa дoбрe
идeje буду рaзвиjeнe дo фaзe кaдa сe мoгу успешно реализовати
оснивањем нових компанија или лиценцирањем технологије

Гласник Универзитета у Београду

26

постојећим.
Део средстава из члана 13. став 3. овог Правилника, остварених
привредним искоришћавањем Интелектуалног добра Универзитета у
висини од 80 % распоређује се у Фонд.
Универзитет подстиче све своје чланице да и у случајевима у
којима су самостално вршиле правну заштиту и комерцијализацију
интелектуалне својине део прихода од привредног искоришћавања
интелектуалне својине у износу од 5 % усмере у Фонд, зарад постизања
циљева наведених у ставу 1. и 2. овог члана.
Фонд пружa мoгућнoст успешним и друштвено одговорним
компанијама да кроз донаторску активност дају пoдршку инoвaциjaмa
у Србиjи, развоју науке и учвршћивању њених спона са привредом.
У Фонд се могу уплатити и средства из других извора.
Члан 15.
Средства Фонда намењена су за:
• све трошкове спровођења правне заштите интелектуалних
добара из члана 3. овог Правилника;
• трошкове регистрационих такси;
• подстицање иновативне делатности и сл.
VI. ЧУВАЊЕ ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ
Члан 16.
Лица која на било који начин учествују у пословима уређеним
овим Правилником дужна су као пословну тајну да чувају све податке
о Интелектуалном добру, као и све друге податке које сазнају у току
поступка идентификације, процене, правне заштите и привредног
искоришћавања Интелектуалног добра.
Универзитет је дужан да осигура да сви који учествују у
пословима уређеним овим Правилником доставе потписану изјаву о
чувању пословне тајне.
Сва лица која учествују у стварању Интелектуалног добра,
као и друга лица која по природи ствари или посла могу сазнати
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информације у вези са Интелектуалним добром, дужна су да чувају
као пословну тајну све Информације везане за Интелектуално добро,
како пре подношења Обрасца, тако и током целог поступка заштите и
привредног искоришћавања Интелектуалног добра.
У случајевима обуставе поступка заштите и привредног
искоришћавања Интелектуалног добра из члана 8. став 3. члана
10. став 3. и члана 11. овог Правилника лица из става 3. овог члана
ослобађају се обавезе чувања пословне тајне.
VII. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Члан17.
Центар води евиденцију о интелектуалним добрима Универзитета
на одговарајућем обрасцу. Саставни део евиденције је:
• Образац
• Уговор
• Извештај Центра
• Мишљење Комисије
• Одлука ректора
• пријаве за правну заштиту Интелектуалних добара
пуномоћјаиздата заступницима пред органом надлежним за послове
заштите интелектуалне својине и/или адвокатима
• остала релевантна документација која се односи на
интелектуалну својину Универзитета.
Евиденција се чува трајно.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању
интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије
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Универзитета у Београду („Гласник Унверзитета у Београду’’ број
164/11
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 22. септембра 2015. године; Број: 61212 - 4361/1 - 15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 186/15 – пречишћен текст), Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 08.јула 2015. године,
усвојио је
АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Циљеви:
I повећати атрактивност образовне понуде Универзитета у
Београду
II створити стручњака способног да функционише у
међународном окружењу
I
Р.
Назив акције
бр.

Инструменти
реализације

Резултат
акције

Рок

Носиоци акције

Боља подршка
и реализација 2015.
међународне година
сарадње

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја,
Универзитет у
Београду

Обезбедити
Заложити се
већу подршку
Боље
за повећање
кроз улагање у
2015.
могућности
2. средстава за област
инфраструктуру
- 2016.
студирања и
интернационализације и побољшање
година
истраживања
високог образовања квалитета
наставе

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја,
Универзитет у
Београду

Унети у постојеће акте
Доношење
одредбе релевантне за
законских и
1. међународну сарадњу,
подзаконских
интернационализацију
аката
и мобилност
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Кроз
Већи број
билатералну и
Покренути
страних
мултилатералну
иницијативе за
студената –
2015.
сарадњу
3. додељивање већег
стипендиста - 2016.
обезбедити већи
броја стипендија
Владе РС и
година
број стипендија
страним студентима
страних Влада
страним
и држава
студентима
Повећати
учешће у
Већи број
међународним
Омогућити и повећати
страних
програмима;
2015.
учешће финансијске
студената и
4.
омогућити
- 2016.
подршке из
заједничких
студентске
година
међународних извора
истраживачких
праксе у
пројеката
страним
компанијама

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја,
Универзитет у
Београду

Универзитет у
Београду

Министарство
просвете, науке
и технолошког
развоја,
Универзитет
2015. у Београду,
година Министарство
спољних
послова,
Министарство
унутрашњих
послова

Обезбедити увођење
5.
студентске визе

Доношење
законских и
подзаконских
аката

Већи број
страних
студената

Повећати капацитете
и утврдити стандарде
6.
за смештај страних
студената

Отварање
студентских
домова за
смештај
страних
студената

Квалитетнији
смештај
2015.
страних
година
студената
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Обезбедити
усаглашавање
студентских права
7.
и обавеза страних
студената са домаћим
студентима

Доношење
законских и
подзаконских
аката

Утврдити
детаљне
информације о
свим научноистраживачким
и студијским
програмима
акредитованим
Унапредити наставу на
8.
на страном
страном језику
језику.
Утврдити
списак области
који се могу
реализовати
у целини или
делимично на
страном језику
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Иста права
страних
студената
приликом
студирања,
права на
субвенције
2015.
за смештај,
Универзитет у
- 2016.
исхрану,
Београду
година
здравствено
осигурање,
право на
рад преко
студентских и
омладинских
задруга

Већи број
студијских
2015. Универзитет у
програма на година Београду
страном језику
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Утврдити
списак
студијских
програма
Пласирати понуду
акредитованих
научно-истраживачких за наставу
и студијских програма на енглеском
9. на страном језику
или другом
институцијама високог страном језику
образовања у региону, и припремити
Европи и свету
посебну
информативну
публикацију за
пласирање у
иностранству
Веће учешће
Промовисати
у европским
стварање заједничких
програмима
студијских програма
10.
намењеним
са иностраним
заједничким
универзитетима на
студијским
свим нивоима студија
програмима
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Боља
обавештеност
стране
јавности о
2015. Универзитет у
могућностима година Београду
студирања на
Универзитету
у Београду

Већи број
заједничких
студијских
програма

2016. Универзитет у
година Београду

Побољшан
квалитет
Побољшати квалитет Усавршавање и процеса рада
услуга које се пружају обука служби и процедура 2016. Универзитет у
11.
страним студентима и задужених за за долазак
година Београду
наставницима
мобилност
страних
студената и
наставника
Убрзати процес
Утврдити
Већа
Министарство
признавања страних
тачне рокове
ефикасност и
просвете, науке
високошколских
у којима се
једноставније 2015. и технолошког
12. исправа за наставак
кандидату мора процедуре за година развоја,
образовања у складу са
одговорити на упис страних
Универзитет у
начелима Лисабонске
захтев
студената
Београду
конвенције
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Организовати летње
и зимске школе као
13. потенцијални извор за
регрутовање страних
студената

Организовати
школе које као
коначни исход
имају ЕСПБ
бодове
Креирати базу
података у
Формирати базе
сарадњи са
података као саставни факултетима и
14.
део информационог институтима о
система
свим страним
студентима и
истраживачима

Већи број
страних
студената

2016. Универзитет у
година Београду

Тачна
евиденција
о страним
2015. Универзитет у
студентима
година Београду
школованим/
на школовању
у Србији

II
Р.
Инструменти
Назив акције
бр.
реализације
Прилагођавање
постојећих
Дефинисати
аката и одредби
обавезни део
1. релевантних за
мобилности
међународну сарадњу, и прозор
интернационализацију мобилности
и мобилност
Усвајање
студијских
програма у
складу са
Иновирати студијске европским
2. програме у функцији академским
интернационализације стандардима
усклађеним
са потребама
тржишта рада у
Србији

Носиоци
акције
Министарство
просвете,
науке и
2015.
технолошког
година
развоја,
Универзитет у
Београду

Резултат акције Рок

Већи обим
мобилности
студената

Већа
оспособњеност
студената
2016. Универзитет у
Универзитета у
година Београду
Београду за рад
у међународном
окружењу
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Убрзати процес
признавања страних
високошколских
исправа за наставак
3.
образовања у
складу са начелима
Лисабонске
конвенције

Утврдити
тачне рокове
у којима се
кандидату мора
одговорити на
захтев

Олакшан процес
признавања
2015.
страних
година
високошколских
исправа

Побољшана
реализација
студијских
програма
увођењем
у наставу
гостујућих
професоре из
иностранства
Висок ниво
Побољшати припрему
знања језика
Организовање
наставника и
и боља
курсева језика
5. сарадника за држање
реализација
за специфичне
наставе на страном
студијских
области
језику
програма на
страном језику
Утврдити
стандарде
Убрзати процес
које треба
4. именовања гостујућих да задовољи
професора
потенцијални
гостујући
професор

Министарство
просвете,
науке и
технолошког
развоја,
Универзитет у
Београду

2016. Универзитет у
година Београду

2015.
Универзитет у
- 2016.
Београду
година

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 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, 178/14 и 184/15) а на предлог факултета у саставу
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. јуна 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
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 Филолошком факултету на студијски програм основних
академских студија Српска књижевност и језик – 120 студената (65
буџет и 55 самофинансирање); студијски програм основних академских
студија Језик, књижевност, култура – 1200 студената (545 буџет и 655
самофинансирање); на студијски програм мастер академских студија
Културе у дијалогу – 100 студената (0 буџет, 100 самофинансирање)
и студијски програм мастер академских студија Конференцијско,
стручно и аудиовизуелно превођење – 30 студената (0 буџет, 30
самофинансирање); на студијски програм мастер академских студија
Српски језик као страни (20 буџет и 80 самофинансирање).
(Београд, 10. јуна 2015. године; Број: 06 - 2692/3 - 2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07аутентично тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћен
текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 10. jуна 2015. године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за упис
студената на студије првог, другог и трећег степена за школску
2015/2016.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети
у саставу Универзитета у Београду
У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла 2015.
године додају се следећи студијски програми: Културе у дијалогу,
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење и Српски језик
као страни које изводи Филолошки факултет.
(Београд, 10. јуна 2015. године; Број: 06 - 2692/1 - 2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 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, 178/14 и 184/15) а на предлог факултета у саставу
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 8. јула 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
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 Електротехничком факултету на студијски програм основних
академских студија Електротехника и рачунарство – 535 студената
(400 буџет и 135 самофинансирање) и Софтверско инжењерство – 120
студената (20 буџет и 100 самофинансирање);
- на Факултету политичких наука на студијски програм мастер
академских студија Политикологија – међународне студије – 125
студената (20 буџет, 105 самофинансирање); Политикологија –
Политички систем и привредни развој – 25 студената (3 буџет, 22
самофинансирање); мастер академских студија Политикологија –
Избори и изборне кампање - 25 студената (2 буџет, 23 самофинансирање);
Политикологија – Демократија и демократизација - 25 студената (3
буџет, 22 самофинансирање);
- на Факултету политичких наука на студијски програм
докторских академских студија политикологије 20 студената (2
буџет, 18 самофинансирање); културологије 20 студената (2 буџет,
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18 самофинансирање); на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију на студијски програм докторских академских студија
Дефекотологија – 15 студената (0 буџет и 15 самофинансирање) и
Логопедија – 5 студената (0 буџет и 5 самофинансирање).
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06 - 3228/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07аутентично тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћен
текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 8. jула 2015. године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за упис
студената на студије првог, другог и трећег степена за школску
2015/2016.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети
у саставу Универзитета у Београду
У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла 2015.
године додају се следећи студијски програми: Политикологија –
Политички систем и привредни развој, Политикологија – Избори и
изборне кампање и Политикологија – демократија и демократизација
које изводи Факултет политичких наука, а бришy се студијски програми
мастер академских студија политикологије и политикологијерегионалне студије.
У Конкурсу за упис на докторске академске студије у школској
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла
2015. године додају се следећи студијски програми: Дефектологија
и Логопедија које изводи Факултет за специјалну едукацију и
рехабилтацију.
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06 - 3228/5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11- пречишћена верзија,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) и члана 7. Правилника о награђивању
студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 149/2009), а на предлог Већа групације природнoматематичких наука, Већа групације медицинских наука и Већа
групације друштвено-хуманистичких наука, Сенат Универзитета у
Београду на седници одржаној 08. јула 2015.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2014. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких наука:
АЛЕКСАНДАР БУКВА, студент Физичког факултета, за рад под
називом „ New approaches for boosting to uniformity”.
2. Са групације факутета медицинских наука:
МИЛОШ СВИРЧЕВ, студент Медицинског факултета, за рад
под називом: „Утицај 4a4b полиморфизма гена за eNOS на меморијске
способности студената”.
3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
ИВАН МАТИЋ, студент Филозофског факултета, за рад под
називом „Општа воља и теорема пороте”.
(Београд, 08. jули 2015.године; Број: 06 - 3228/6)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
100/07-аутентично тумачење), и члана 79. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст) а на предлог факултета у саставу Универзитета у Београду,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. септембра
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
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 Правном факултету на студијски програм основних
академских студија Право уписаће се укупно 1481 студент (600 буџет
и 881 самофинансирајући;
- на Медицинском факултету на студијски програм интегрисаних
академских студија Медицина – 540 студената (450 буџет и 90
самофинансирајућих);
- на Филозофском факултету на студијски програм
докторских академских студија Историја - 20 студената (7 буџет,
13 самофинансирајућих), Социологија - 20 студената (7 буџет, 13
самофинансирајућих) и Класичне науке - 10 студената (2 буџет, 8
самофинансирајућих).
(Београд, 22. септембра 2015.године; Број: 06 – 3870/7.1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07аутентично тумачење) и члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен
текст,), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.
септембра 2015. године донео је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за упис
студената на студије првог, другог и трећег степена за школску
2015/2016.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети
у саставу Универзитета у Београду
У Конкурсу за упис на докторске академске студије у школској
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла 2015.
године додаје се студијски програм Класичне науке који изводи
Филозофски факултет.
(Београд, 22. септембра 2015.године; Број: 06 – 3870/7.2)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду
– пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15пречишћен текст), члана 27. став 2. Пословника Сената Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 134/07,
157/10), а у вези са чланом 88. 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) Сенат Универзитета у Београду на
седници одржаној 22. септембра 2015. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године на
одређени студијски програм, а врши се на основу ранг листе сачињене
према постигнутом успеху у претходном школовању.
Да би се студент рангирао на основу претходног става мора
имати 48 ЕСПБ бодова остварених у школској 2014/15. години.
Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној средњој
оцени која се рачуна на следећи начин:
где је N број година из наставног плана које је студент требало
да заврши од тренутка уписа, а сума обухвата све предмете које је
студент положио.
Факултет може, уколико жели да истакне студенте који на време
полажу испите, а који има могућности за то, да оцену на предмету
помножи са корекционим фактором који зависи од рока у коме је
студент положио испит.
(Београд, 22. септембар 2015. године; Број: 06 -3870/7.3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број:
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), а на
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Архитектонског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Архитектонског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 27.4.2015. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду’’.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 27.4.2015. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
9.6.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8.7.2015. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 8.7.2015. године; Број: 612-62/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број:
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), а на
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Биолошког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 26.5.2015. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду’’.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 26.5.2015. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
9.6.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8.7.2015. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 8.7.2015. године; Број: 61212-3014/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број:
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), а на
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета ветеринарске медицине
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 13.3.2015. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду’’.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је
донео Савет Факултета на седници одржаној 13.3.2015. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
9.6.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8.7.2015. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 8.7.2015. године; Број: 61212-1284/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број:
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), а на
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута
Факултета за физичку хемију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни
Статута Факултета за физичку хемију коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 3.2.2015. године.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду’’.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 3.2.2015. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној
9.6.2015. године, разматрао је Одлуку о измени и допуни Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8.7.2015. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 8.7.2015. године; Број: 61212-1224/2-15)
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), a на предлог Већа за студије
при Универзитету број 06-4796/VII-2134/2-15 од 03. јуна 2015. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторски академских
студија: Биофотоника (180 ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – доктор наука – биофотоника
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Студијски програм докторских студија: Биофотоника (180
ЕСПБ), је интердисциплинаран студијски програм. У реализацији
студијског програма учествују предавачи са: Биолошки факултет,
Електротехнички факултет, Медицински факултет, Факултет за
физичку хемију, Институт за биолошка истраживања Синиша
Станковић, Институт за нуклеарне науке Винча, Институт за физику,
Институт за хемију, технологију и металургију.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 03. јуна
2015. године размотрило предлог студијског програма и предложило
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10. јуна 2015.године; Број: 06–2692/2134/5-15)
ПРЕДСЕДНИКСЕНАТА
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/VI -193/II-15 од 14. маја 2015.год,
Сенат Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2015. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Религија у друштву, култури и европским
интеграцијама (120 ЕСПБ).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу искуства са првом генерацијом студената на овом
програму, показало се неопходним доношење следећих измена и
допуна студијског програма:
1. реализација наставе на изборном предмету: „Религија и
туризам„
Због унапређења наставе, да уместо проф. др Снежане Бесермењи
са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду,
наставу на предмету изводи доц. др Игор Стаменковић, са Природноматематичког факултета Универзитета у Новом Саду.
(Београд, 10. јуна 2015.године; Број: 06 – 2692-193/II-15)
ПРЕДСЕДНИКСЕНАТА
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 06:61201-2807/2-15 од 22. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Подршка развоју каријере особа са ометеношћу.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста – саветник за развој
каријере особа са ометеношћу.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је дана 12. јуна 2015. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 8. октобра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 22. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2807/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.
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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 61201-2806/2-15 од 22. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Сензорна интеграција у едукацији и рехабилитацији.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста - терапеут сензорне
интеграције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је дана 12. јуна 2015. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 8. октобра 2013. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 22. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2806/3-15)
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 61201-2017/2-15 од 22. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких струковних
студија Спорта.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста тренер.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је дана 30. априла 2015. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 9. априла 2015. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 22. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2017/3-15)
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 61201-2462/2-15 од 22. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Политичка аналитика и друштвене промене.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет политичких наука.
3. Савладавањем садржаја студијских програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер политиколог.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је дана 22. маја 2015. године поднео Универзитету у
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, у складу са Актом упозорења о отклањању
недостатака Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-0000086/АУ/2014-04 од 20. фебруара 2015. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 23. априла 2015. године, тако да се досадашњи
назив студијског програма Политичка аналитика и менаџмент у
политици мења и гласи Политичка аналитика и друштвене промене.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 22. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2462/3-15)
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
природно-математичких наука број 61201-2731/2-15 од 11. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Физичка хемија (240 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију је дана 8. јуна 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 61200-00181/2014-04 од 20. јуна 2014. године. Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 14. маја 2015. године утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма који се састоји у допуни
Изборног блока 6 новим изборним предметом Основи фотохемије.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 11. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2731/3-15)
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
техничко-технолошких наука број 61201-2506/2-15 од 25. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Архитектура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 4. априла 2014. године, и то:
допуна листе изборних предмета. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 23. фебруара 2015. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 25. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2506/3-15)
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
техничко-технолошких наука број 61201-2506/2-15 од 25. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Интегрални урбанизам.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-52/2011-04 од 28. октобра 2011. године, и то:
допуна листе изборних предмета. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 23. фебруара 2015. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 25. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2506/4-15)
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
техничко-технолошких наука број 61201-2506/2-15 од 25. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Архитектура и урбанизам.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 5. септембра 2014. године,
и то: допуна листе наставника који испуњавају услове за ментора.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седници одржаној 20. априла 2015. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 25. јуна 2015. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2506/5-15)
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
техничко-технолошких наука број 61201-411/2-15 од 25. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја
и производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета
број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године, и то: предмет
Технологија дрвних производа у грађевинарству пребацује се са
студијског програма мастер академских студија у студијски програм
основних академских студија. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 28. јануара 2015. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 25. јуна 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, 08.07.2015. године; Број: 61201-411/3-15)
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
техничко-технолошких наука број 61201-411/2-15 од 25. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја
и производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године,
и то: предмет Технологија производње дрвне галантерије пребацује
се са студијског програма основних академских студија у студијски
програм мастер академских студија. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници
одржаној 28. јануара 2015. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 25. јуна 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, 08.07.2015. године; Број: 61201-411/4-15)
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
медицинских наука број 61201-3236/2-15 од 03. јула 2015. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Физичка активност, здравље и терапија вежбањем.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер менаџер у систему
здравствене заштите.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е
Факултет је дана 30. јуна 2015. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 29. јуна 2015. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 3. јула
2015. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату
доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-3236/3-15)
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
медицинских наука број 61201-3235/2-15 од 03. јула 2015. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Mенаџмент у систему здравствене заштите.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је дана 30. јуна 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 612-00-265/2009-04 од 7. маја
2010. године, као студијски програм у оквиру ИМТ поља (медицинских
и друштвено-хуманистичких наука), а који Медицински факултет
изводи у сарадњи с Факултетом организационих наука. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 29. јуна 2015. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 3.
јула 2015. године размотрило је предлог Факултета, те предложило
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-3235/3-15)
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
медицинских наука број 61201-2291/2-15 од 03. јула 2015. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија Mедицинске науке.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е
Факултет је дана 12. маја 2015. године поднео Универзитету у
Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-1124/2011-04 од 25. новембра 2011.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
и допуна студијског програма на седници одржаној 30. априла 2015.
године. Овом предлогом, студијски програм је допуњен са 7 нових
изборних подручја: Биологија тумора и оксидативна обољења, Микроби
и инфекција, Запаљење и аутоимуност, Биомедицинска информатика,
Истраживања у рехабилитацији, Еколошки и нутритивни фактори и
здравље, и Примењена истраживања у медицини спорта и моторним
вештинама.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 3. јула
2015. године размотрило је предлог Факултета, те предложило Сенату
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доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61201-2291/3-15)
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), a на предлог Већа за студије
при Универзитету број 06-4796/VIII-2910/2-15 од 23. јуна 2015. године,
Сенат Универзитета на седници одржаној 08. јула 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија:
Мехатроника у медицинској рехабилитацији (60 ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Државни
Универзитет у Новом Пазару.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер мехатронике у
медицинској рехабилитацији
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Студијски програм мастер академских студија: Мехатроника
у медицинској рехабилитацији (60 ЕСПБ), је заједнички
интердисциплинаран студијски програм. У реализацији студијског
програма учествују предавачи са: Универзитета у Београду,
Универзитета у Новом Саду и Државног Универзитета у Новом Пазару.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 23. јуна
2015. године размотрило предлог студијског програма и предложило
Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је Сенат
већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06–3228/2910/3-15)
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/VIII-11.2-15 од 23. јуна 2015.год,
Сенат Универзитета на седници одржаној 08. јула 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).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ради унапређења наставe неопходно је доношење следећих
измена и допуна студијског програма:
1. реализација наставе на изборном предмету: ИЗБОРНИ БЛОК
I - „Академско писање„
Наставу на предмету ће изводити доц. др Марко Симендић, са
Факултета политичких наука Универзитета у Београду.
2. реализација наставе на изборном предмету: ИЗБОРНИ БЛОК
II – „Управљање пројектима и стратегија развоја„
Наставу на предмету ће изводити проф. др Зоран Крстић, са
Факултета политичких наука Универзитета у Београду.
3. реализација наставе на изборном предмету: ИЗБОРНИ БЛОК
III - „Симулација спољнополитичког деловања„
Наставу на предмету ће изводити проф. др Драган Симић, са
Факултета политичких наука Универзитета у Београду.
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06–3228/197/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број
139/07, 163/11) и предлога Комисије за универзитетска признања број
06: 61202-2816/2-15 oд 2. јуна 2015. године, а на иницијативу Физичког
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 08.
јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
РОЛФ ДИТЕР-ХОЈЕРУ (Rolf-Dieter Heuer), истакнутом научнику
и истраживачу из области физике високих енергија, дугогодишњем
генералном директору CERN-а за изузетан научни допринос и
дугогодишњу подршку и помоћ које је пружао српским научницима
и српској науци.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. Ролф Хојер је рођен 1948. у Болу (Boll/Goeppingen),
Немачка. Студије физике завршио је 1974. на Универзитету у
Штутгарту, а докторирао је 1977. на Универзитету у Хајделбергу
под менторством проф. Јоакима Хајнцеа (Joachim Heintze). Највећи
део своје истраживачке активности посветио је изучавању феномена
у области физике честица насталих у сударима снопова електрона
и позитрона. Посебно је значајан његов допринос у развоју
експерименталних техника у сложеним експериментима у физици
честица, као и изузетан допринос у примени његовог знања и искуства
при конструкцији и вођењу експеримената са сложеним детекторским
системима.
Први значајан истраживачки ангажман проф. Хојер је имао 1977.
године кад је као млад научник у својству постдокторанта Универзитета
Хајделберг узео учешће у експерименту JADE који носи име сложеног
детектора на сударачу снопова електрона и позитрона PETRA у
институту DESY, у Хамбургу, по величини и значају другом центру
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за физику високих енергија у Европи. Истраживачки ангажман проф.
Хојера у центру DESY трајао је до 1983., а од 1984. до 1988. борави у
CERN-у и као активан истраживач учествује у познатом експерименту
OPAL на Великом сударачу електрона и позитрона-LEP. Руководио
је конструкцијом дела система детектора за трагове сложеног
детектора OPAL, а онда преузео одговорност за функционисање
целог детекторског система за трагове. Затим је преузео координацију
комплетног експеримента OPAL у првој фази експлоатације сударача
LEP1 (1989-1992.), а од 1994. до 1998. обављао је највишу функцију,
”spokesperson” експеримента OPAL, која подразумева вођење и
одговорност свих аспеката овог међународног експеримента и бригу
о преко 300 физичара.
Проф. Хојер се враћа 1998. године у Немачку где је именован
за председника на Универзитету у Хамбургу. Тада је основао бројну
истраживачку групу која је убрзо достигла светску репутацију и
висок ниво радећи на припреми експеримената на будућем линеарном
сударачу снопова електрона и позитрона. У децембру 2004. године
проф. Хојер постаје директор истраживања у познатом истраживачком
центру DESY где иницира реорганизацију истраживачког правца и
усмерава немачку физику честица ка Великом сударачу хадрона-LHC
у CERN-у.
Коначно, од 2009. године преузима функцију генералног директора
CERN-а, позицију која представља врхунац у његовој изузетно
богатој каријери научника и руководиоца. Увођењем реорганизације и
усмеравањем CERN-а као глобалног водећег научног центра у свету,
остварио је историјски успех обједињавањем свих највећих научних
институција света у CERN-у и иницирањем европске стратегије
физике честица која је постала и светска стратегија са CERN-ом као
лидером. После одлуке Савета, руководећег тела CERN-а, о продужењу
његовог мандата као генералног директора CERN-а са 5 на 7 година,
проф. Хојер је успео да оствари историјски помак омогућивши да
CERN прошири своју породицу и добије апликацију за чланство од
5 нових држава, међу којима је и Србија. Једна од његових значајних
заслуга је успешно руковођење и завршетак изградње Великог
хадронског сударача-LHC, као и свих експеримената на овој највећој и
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најсложенијој инсталацији изграђеној до данас. Свакако да је за њега
највећи успех у каријери што је изузетно успешно водио најзначајнију
научну институцију у свету и био на њеном челу кад је остварено
историјско откриће за физику, регистровање Хигс бозона. Због свега
што је постигао у периоду од 7 година, с правом је заслужио епитет
најуспешнијег генералног директора CERN-а.
У својој каријери, проф. Хојер је био аутор преко 540 публикација
(међу којима и у NATURE), а добитник је и многих признања. Само
у последњих 5 година додељена су му четири почасна доктората
универзитета: Викторија, Ливерпул, Бирмиген и Глазгов. Добитник је
престижних признања: награде Едисон Волта и медаље Нилс Бор.
Посебну захвалност дугујемо проф. Ролфу Хојеру за помоћ,
подршку и велику наклоност у процесу апликације, а онда и пријема
Републике Србије у придружено чланство CERN-а. Од оснивања
CERN-а, само један генерални директор је посетио Србију и то проф.
Карло Рубија 1989. године. У свом мандату, проф. Хојер је посетио
Србију и њене научне институције четири пута, помогао у донацији
вредне опреме нашим научним институцијама више пута, подржао
наше научнике и специјалисте у много случајева, сусрео се са највишим
представницима Републике Србије више пута, а све у циљу помоћи и
подршке не само српској физици, већ и српској науци уопште.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
На основу иницијативе Физичког факултета и предлога Комисије
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61202-2816/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12,
172/13, 178/14, 184/15), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду”, број
139/07, 163/11) и предлога Комисије за универзитетска признања
број 06: 61202-144/2-15 oд 2. јуна 2015. године, а на иницијативу
Филозофског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 08. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ПЕТЕР
ШРЕДЕР-ХАЈСТЕРУ
(Peter
Schroeder-Heister),
професору логике и филозофије језика са Универзитета у Тибингену
у Немачкој за изузетан научно-филозофски допринос и утемељивање
плодне и трајне сарадње између Универзитета у Тибингену и Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. др Петер Шредер-Хајстер је данас један од најугледнијих
стручњака у области логике и филозофије која се зове општом теоријом
доказа. Ради се о посебној области теорије доказа и логике, области
која има полувековну традицију, и разликује се од остале теорије
доказа тако што се не бави непротивречношћу него истраживањем
појма доказа и филозофским последицама добијених резултата.
Осим тога, та област теорије доказа је блиска теоријском рачунарству
и од великог је значаја не само за математику и филозофију него и
за рачунарство. (Треба напоменути да је Београд једини академски
центар у којем постоји Семинар за општу теорију доказа; в. http://
www.mi.sanu.ac.rs/seminars/seminar18.htm.) То што је та област данас
у успону у великој мери је Шредер-Хајстерова заслуга.
Он се родио 1953. године у Дирену у Савезној Републици
Немачкој. Студирао је од 1971. до 1977. године на Универзитету у Бону
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и дипломирао из филозофије и математике. На истом универзитету је
докторирао 1981. године са тезом из теорије доказа под менторством
професора Хазенјегера (Gisbert Hasenjaeger) из Бона и професора
Правица (Dag Prawitz) из Стокхолма, једног од утемељивача опште
теорије доказа, који јој је дао име. Од 1978. до 1989. године радио је
на Универзитету у Констанцу где је одбранио хабилитациону тезу из
логике и филозофије 1988. године, а затим од 1989. до данас ради на
Универзитету у Тибингену на Филозофском факултету и Факултету за
рачунарство као професор логике и филозофије језика.
Међу многим дужностима које је обављао током каријере, као
што су руковођење пројектима, уређивање часописа, зборника радова и
организовање научних скупова, истиче се председавање програмским
одбором једног веома великог научног скупа, Четрнаестог конгреса за
логику, методологију и филозофију науке (http://www.clmps2011.org/,
Нанси, Француска, јул 2011; ради се о највећем скупу који окупља
логичаре и сродне области филозофије). Може се рећи да је то био
Шредер-Хајстеров конгрес. Тренутно је Шредер-Хајстер генерални
секретар Одељења за логику, методологију и филозофију науке
Међународне уније за историју и филозофију науке (http://www.dlmps.
org/), што је једно од кључних административних места у логичкој
струци на светском нивоу.
Шредер-Хајстерово име је пре свега везано за један програм у
општој теорији доказа који се назива доказно-теоријском семантиком,
што је термин који је он увео. Ради се о нечем што се заснива на
Генценовим (Gerhard Gentzen) идејама из раних тридесетих година
XX века, којима су се касније доста бавили Правиц и Дамет (Michael
Dummett). Шредер-Хајстерова истраживања и резултати се овде не
ограничавају на логичке системе, него се тичу и филозофије, а задиру
и у рачунарство и когнитивне науке, укључујући психологију. Осим
65 запажених радова из логике, филозофије и рачунарства, аутор
је и 14 радова из психологије; Шредер-Хајстерова библиографија,
укључује и 9 књига које је приредио, као и прегледе и енциклопедијске
чланке. У доказно-теоријској семантици значење се везује за доказнотеоријску синтаксу, а не за семантику инспирисану теоријом
модела, као што се обично чини у логици. Ради се о једној логичкој
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и филозофској парадигми која упућује на нешто сасвим ново, још
недовољно истражено. Шредер-Хајстерове идеје и резултати су у тој,
иначе оригиналној, области међу најоригиналнијим. Он тврди да у
филозофији језика категоријални искази не треба да имају преимућство
над хипотетичким, него баш обрнуто (што је у складу са резултатима
категоријалне теорије доказа).
Веома су значајни и Шредер-Хајстерови радови из историје
логике. У њима је успео да открије семе данашњих значајних идеја,
које је раније било занемарено. То је најинтересантнији начин бављења
историјом науке. Треба истаћи занемарено предосећање будућих
успеха, а не пописивати неуспехе.
Шредер-Хајстеру је посвећен чланак у ,,International Directory
of Logicians’’ (College Publications, London, 2009), књизи у којој је
издвојено 260 најугледнијих логичара и приказан њихов рад.
Шредер-Хајстер одржава везе са београдском школом опште
теорије доказа више од тридесет година. Он је гостовао у Београду
средином осамдесетих година и требало би да ускоро поново гостује.
У међувремену је сарађивао са београдским логичарима, омогућио им
гостовања у Констанцу и Тибингену, и био је коаутор у заједничким
радовима. Треба истаћи да та сарадња није уопште била прекинута
деведесетих година, у доба Југословенског грађанског рата. У јеку
тог рата, Шредер-Хајстер је издао са једним колегом из Београда,
Костом Дошеном са Филозофског факултета Универзитета у Београду,
један веома утицајан, данас класичан, зборник радова ,,Substructural
Logics’’ (Oxford University press, 1993), који је произашао из једне
конференције коју су претходно заједно организовали у Тибингену.
То је била прва конференција из једне од најуспешнијих области
истраживања у некласичним логикама, и на њој се први пут појавио
термин ,,супструктуралне логике’’, којим се та област данас назива.
На основу приложене документације Комисија је утврдила да
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
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На основу иницијативе Филозофског факултета и предлога
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61202-144/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 8. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 176/13 и 180/14), на предлог
Рударско-геолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Александру Ивићу, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду – Рударско-геолошки факултет, додељује се
звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Александру Ивићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: др Иван Обрадовић, редовни професор Рударскогеолошког факултета, академик Радош Цветковић, редовни професор
у пензији, академик Градимир Миловановић, редовни професор у
пензији, академик Стеван Пилиповић, редовни професор Универзитета
у Новом Саду и др Миодраг Матељевић, дописни члан САНУ, редовни
професор Математичког факултета.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Александру Ивићу дана 24. априла 2015. године.
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Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у
Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности
траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године.
За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна
2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у
изреци ове одлуке.
(Београд, 10.6.2015. године; Број:61202-182/6-2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 8. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 176/13 и 180/14), на
предлог Православног богословског факултета, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Атанасију Јевтићу, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду – Православни богословски факултет,
додељује се звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Православни богословски факултет доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Атанасију Јевтићу, редовном
професору у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања
професор емеритус у саставу: др Предраг Пузовић, редовни професор
Православног богословског факултета, др Богољуб Шијаковић,
редовни професор Православног богословског факултета и др
Војислав Јелић, редовни професор Филозофског факултета.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Атанасију Јевтићу дана 3. априла 2015. године.
Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у
Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности
траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна
2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у
изреци ове одлуке.
(Београд, 10.6.2015. године; Број:61202- 492/6-2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 8. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 176/13 и 180/14), на
предлог Архитектонског факултета, Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Браниславу Митровићу, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду – Архитектонски факултет, додељује се
звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Браниславу Митровићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: Зоран Лазовић, редовни професор, мр Бранко
Павић, редовни професор, Владимир Лојаница, редовни професор, др
Љиљана Петрушевски, редовни професор, др Владан Ђокић, редовни
професор, сви са Архитектонског факултета.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Браниславу Митровићу дана 23. априла 2015. године.
Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у
Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности
траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна
2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у
изреци ове одлуке.
(Београд, 10.6.2015. године; Број:61202- 327/6-2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 8. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 176/13 и 180/14), на предлог
Филолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Душану Иванићу, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду – Филолошки факултет, додељује се звање
професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет доставио је Универзитету образложени
предлог да се проф. др Душану Иванићу, редовном професору у
пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: др Јован Делић, редовни професор Филолошког
факултета, академик Предраг Пипер, редовни професор Филолошког
факултета, др Александра Вранеш, редовни професор Филолошког
факултета, др Михајло Пантић, редовни професор Филолошког
факултета и др Жарко Требјешанин, редовни професор Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Душану Иванићу дана 20. априла 2015. године.
Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

83

Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности
траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године.
За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна
2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у
изреци ове одлуке.
(Београд, 10.6.2015. године; Број:61202- 327/6-2015)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 8. Правилника о условима
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 176/13 и 180/14), на предлог
Факултета за физичку хемију, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
Проф. др Миљенку Перићу, редовном професору у пензији
Универзитета у Београду – Факултет за физичку хемију, додељује се
звање професор емеритус.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету
образложени предлог да се проф. др Миљенку Перићу, редовном
професору у пензији додели звање професор емеритус.
По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 11. марта 2015. године, образовао је Стручну комисију за
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус у саставу: др Шћепан Миљанић, редовни професор
Факултета за физичку хемију, aкадемик Иван Гутман, професор у
пензији Универзитета у Крагујевцу - Природно-математички факултет,
др Иванка Холцлајтнер – Антуновић, редовни професор Факултета за
физичку хемију, др Славко Ментус, дописни члан САНУ, професор у
пензији, Факултета за физичку хемију и др Бранко Ковачевић, редовни
професор Електротехничког факултета.
Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Миљенку Перићу дана 17. априла 2015. године.
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Реферат и предлог одлуке објављени су на сајту Универзитета у
Београду дана 29. априла 2015. године уз напомену да увид јавности
траје 30 дана, односно до 29. маја 2015. године.
За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.
Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. јуна
2015. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у
изреци ове одлуке.
(Београд, 10.6.2015. године; Број: 61202- 347/6-2015)
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 Медицинског
факултета, број: 612/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2086/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгослав Сокић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгослав Сокић изабере у
звање редовног професора.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

87

Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Драгослав Сокић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2086/3-15)
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: 706/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2087/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зорица Стевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Стевић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Зорица Стевић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2087/3-15)
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: 640/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2083/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Беслаћ-Бумбаширевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу
научну област Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Беслаћ-Бумбаширевић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Љиљана БеслаћБумбаширевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2083/3-15)
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: 674/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2088/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марина Светел у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марина Светел изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Марина Светел
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2088/3-15)
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: 612/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2084/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Загорка Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Загорка Јовановић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Загорка Јовановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2084/3-15)
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: 858/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2090/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Јовановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Офталмологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Офталмологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Јовановић изабере у
звање редовног професора.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

97

Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Милош Јовановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2090/3-15)
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: 732/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2091/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Жељко Миковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Гинекологија и акушерство, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Жељко Миковић изабере у
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звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Жељко Миковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2091/3-15)
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: 669/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2089/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Василије Јеремић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија),
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Василије Јеремић изабере у
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звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015. године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Василије Јеремић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2089/3-15)
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: 689/2 од 22.04.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-2083/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Атанасијевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну
област Судска медицина.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Судска медицина, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2015. 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 22.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Атанасијевић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 04.05.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Татјана Атанасијевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2083/3-15)
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 ветеринарске медицине, број: 01-463/9 од 18.03.2015.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-1336/2-15 од 12.05.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јован Бојковски у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске медицине, за ужу
научну област Болести папкара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 17.09.2014. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Болести папкара, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.12.2014. године у
листу „Политика„.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 18.03.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јован Бојковски
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изабере у звање редовног професора.
Факултет ветеринарске медицине је дана 20.03.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Јован Бојковски
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10.06.2015. године; Број: 61202-1336/3-15)
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 Стоматолошког
факултета, број: 4/7 од 17.03.2015. године и мишљења Већа научних
области медицинских наука, број: 61202-1297/2-15 од 12.05.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Звездана Тепавчевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Стоматолошки факултет, за ужу научну
област Базичне стоматолошке науке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Стоматолошки факултет је дана 23.01.2015. године у листу
„Службени гласник РС„ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.02.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета,
на седници одржаној дана 17.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Звездана Тепавчевић изабере
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у звање редовног професора.
Стоматолошки факултет је дана 19.03.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Звездана Тепавчевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1297/3-15)
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: 300/6-2/2 од 26.03.2015.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1475/2-15 од 02.06.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Јаблановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Теоријска економија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 26.11.2014. године у листу
„Послови” и објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Теоријска економија,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2015. године
преко сајта и огласне табле 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 Весна Јаблановић изабере у

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

109

звање редовног професора.
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 26.05.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 02.06.2015. године дало је мишљење да се др Весна
Јаблановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1475/3-15)
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: 300/6-2/1 од 26.03.2015.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-2433/2-15 од 02.06.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Рајић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Менаџмент, организација и економика производње пословних
система пољопривреде и прехрамбене индустрије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 26.11.2014. године у листу
„Послови” и објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Менаџмент, организација
и економика производње пословних система пољопривреде и
прехрамбене индустрије, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2015. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
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на седници одржаној дана 26.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Рајић изабере у звање
редовног професора.
Пољопривредни факултет је дана 30.04.2015. 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 26.05.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 02.06.2015. године дало је мишљење да се др Зоран
Рајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2433/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

112

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: 222/11 од 27.04.2015. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-2476/215 од 02.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранко Ракић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Правни факултет, за Међународноправну
ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 04.02.2015. године у листу „Послови”
и 06.02.2015. године у листу „Службени гласник РС„ објавио конкурс
за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за
Међународноправну ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.02.2015. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 27.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Ракић изабере у звање
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редовног професора.
Правни факултет је дана 25.05.2015. 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 26.05.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 02.06.2015. године дало је мишљење да се др Бранко
Ракић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2476/3-15)
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: 981/3 од 06.05.2015. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-2194/215 од 02.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Шошкић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну област
Економска политика и развој - Финансијска тржишта и Анализа
хартија од вредности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је дана 11.02.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Економска политика и развој - Финансијска тржишта и Анализа
хартија од вредности, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.03.2015. године у
листу „Новости„.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 06.05.2015. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Шошкић изабере у
звање редовног професора.
Економски факултет је дана 08.05.2015. 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 26.05.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 02.06.2015. године дало је мишљење да се др Дејан
Шошкић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2194/3-15)
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 Технолошко-металуршког факултета, број: 36/12 од 09.04.2015.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-1769/2-15 од 11.05.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Ракин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Инжењерство материјала.
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 Инжењерство
материјала, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.02.2015. 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 Марко Ракин изабере
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у звање редовног професора.
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 04.05.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.05.2015. године дало је мишљење да се др Марко Ракин може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1769/3-15)
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
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/9 од 09.04.2015. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612021771/2-15 од 11.05.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маја Радетић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Текстилно инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 26.11.2014. године у
листу „Послови” једног професора, за ужу научну област Текстилно
инжењерство, 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 Маја Радетић 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 04.05.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.05.2015. године дало је мишљење да се др Маја Радетић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1771/3-15)
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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 Технолошко-металуршког факултета, број: 36/11 од 09.04.2015.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-1768/2-15 од 11.05.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Миладиновић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за
ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских производа.
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 Инжењерство
неорганских хемијских производа, 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 Миладиновић
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изабере у звање редовног професора.
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 04.05.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.05.2015. године дало је мишљење да се др Јелена Миладиновић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1768/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

122

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08,
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског
факултета, број: 215/3 од 30.04.2015. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-2054/2-15 од 11.05.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Бенгин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну област
Ваздухопловство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 21.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Ваздухопловство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.04.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 30.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Бенгин изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 04.05.2015. 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 04.05.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.05.2015. године дало је мишљење да се др Александар Бенгин
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2054/3-15)
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 Машинског
факултета, број: 598/2 од 30.04.2015. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-2053/2-15 од 11.05.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Радаковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну област
Технологија материјала-Машински материјали.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 19.11.2014. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну област Технологија материјала-Машински
материјали, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.04.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 30.04.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Радаковић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 04.05.2015. 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 04.05.2015. године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.05.2015. године дало је мишљење да се др Зоран Радаковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2053/3-15)
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
Грађевинског факултета, број: 91/6 од 23.04.2015. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612021946/2-15 од 26.05.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зденка Поповић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну област
Планирање и пројектовање железница и Конструкција, грађење и
одржавање железница.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 11.02.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Планирање и пројектовање железница и Конструкција,
грађење и одржавање железница, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.03.2015. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
на седници одржаној дана 23.04.2015. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Зденка Поповић изабере у
звање редовног професора.
Грађевински факултет је дана 04.05.2015. 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 19.05.2015.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 26.05.2015. године дало је мишљење да се др
Зденка Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
године разматрао је захтев Грађевинског 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, 10.06.2015. године; Број: 61202-1946/3-15)
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: 312 од 21.05.2015. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612022451/2-15 од 26.05.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Шабић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну област
Регионална географија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 01.04.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Регионална географија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.04.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 21.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Шабић изабере у звање
редовног професора.
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Географски факултет је дана 21.05.2015. 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 21.05.2015.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 26.05.2015. године дало је мишљење да се др
Дејан Шабић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2451/3-15)
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: 311 од 21.05.2015. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612022452/2-15 од 26.05.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирољуб Милинчић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну област
Геопросторне основе животне средине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 01.04.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Геопросторне основе животне средине, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.04.2015. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 21.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирољуб Милинчић изабере
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у звање редовног професора.
Географски факултет је дана 21.05.2015. 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 21.05.2015.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 26.05.2015. године дало је мишљење да се др
Мирољуб Милинчић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2452/3-15)
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: 160/5 од 14.05.2015. године и мишљења Већа научних
области природних наука, број: 61202-2378/2-15 од 28.05.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сања Гргурић-Шипка у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу научну област
Општа и неорганска хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је дана 25.02.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Општа и неорганска хемија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.04.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 14.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Сања Гргурић-Шипка изабере
у звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 15.05.2015. године доставио
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Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.05.2015.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 28.05.2015. године дало је мишљење да се др Сања ГргурићШипка може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
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, 10.06.2015. године; Број: 61202-2378/3-15)
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 Шумарског факултета, број: 01-2022/1 од 25.03.2015. године и
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612021627/2-15 од 12.05.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 10.06.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дамјан Пантић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну област
Планирање газдовања шумама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 04.02.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Планирање газдовања шумама, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.02.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 25.03.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дамјан Пантић изабере у
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 08.04.2015. 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 05.05.2015.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 12.05.2015. године дало је мишљење да се др Дамјан Пантић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.06.2015.
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 10.06.2015. године; Број: 61202-1627/3-15)
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, 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: 21/34 од 26.05.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2601/215 од 09.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сања Остојић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Сурдологија.
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 Сурдологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.04.2015. 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 26.05.2015.
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Сања Остојић изабере у звање редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
28.05.2015. 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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Сања Остојић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2601/3-15)
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, 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: 21/33 од 26.05.2015. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2602/215 од 09.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
08.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сања Ђоковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Сурдологија.
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 Сурдологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.04.2015. 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 26.05.2015.
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Сања Ђоковић изабере у звање редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
28.05.2015. 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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Сања Ђоковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2602/3-15)
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, 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 спорта и физичког васпитања, број:
02 бр. 201 од 09.06.2015. године и мишљења Већа научних области
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2366/2-15 од 28.04.2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 08.07.2015 године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Касум у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког васпитања, за
ужу научну област Теорија и технологија спорта и физичког васпитања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 18.03.2015.
године у листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора или ванредног професора, за ужу научну област Теорија
и технологија спорта и физичког васпитања, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2015. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и физичког
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васпитања, на седници одржаној дана 14.05.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Горан Касум изабере
у звање редовног професора.
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 19.05.2015.
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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Горан Касум може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 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, 08.07.2015 године; Број: 61202-2366/3-15)
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: 659/1-V/1 од 14.05.2015. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2369/2-15 од 09.06.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Данијела Стефановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја Старе Грчке и Старог истока.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 25.02.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Историја Старе Грчке и Старог истока, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.03.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 14.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Данијела Стефановић изабере
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у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 19.05.2015. 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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Данијела Стефановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2369/3-15)
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: 659/1-V/2 од 14.05.2015. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2368/2-15 од 09.06.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Влада Станковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну област
Византологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 25.02.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Византологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.04.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 14.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Влада Станковић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 19.05.2015. 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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Влада Станковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2368/3-15)
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: 659/1-V/3 од 14.05.2015. године
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2367/2-15 од 09.06.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 08.04.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сузана Рајић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну област
Историја српског народа у новом веку.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 01.04.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Историја српског народа у новом веку, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.04.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 14.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Сузана Рајић изабере у звање
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редовног професора.
Филозофски факултет је дана 19.05.2015. 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 02.06.2015.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 09.06.2015. године дало је мишљење да се др
Сузана Рајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2367/3-15)
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 Електротехничког
факултета, број: 63/5 од 21.04.2015. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-2450/2-15 од 08.06.2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 08.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мило Томашевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Електротехнички факултет, за ужу научну
област Рачунарска техника и информатика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 14.01.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Рачунарска техника и информатика, због истека
потреба Факултета.
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 21.04.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мило Томашевић
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 21.05.2015. 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 01.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 08.06.2015. године дало је мишљење да се др Мило Томашевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2450/3-15)
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 Шумарског факултета, број: 01-4149/1 од 27.05.2015. године и
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612022750/2-15 од 17.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Нонић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну област
Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина
шумским производима.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 01.04.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Шумарска политика, економика и организација шумарства и
трговина шумским производима, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.04.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 27.05.2015. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Драган Нонић изабере у звање
редовног професора.
Шумарски факултет је дана 09.06.2015. 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 10.06.2015.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 17.06.2015. године дало је мишљење да се др Драган Нонић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да кандидат
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању,
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 61202-2750/3-15)
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: 300/8-2/1 од 21.05.2015. године
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 612022597/2-15 од 17.06.2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 08.07.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Булајић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Фитопатологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 25.02.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Фитопатологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.04.2015. године
преко сајта и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета,
на седници одржаној дана 21.05.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александра Булајић изабере у
звање редовног професора.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

153

Пољопривредни факултет је дана 27.05.2015. 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 10.06.2015.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној
дана 17.06.2015. године дало је мишљење да се др Александра Булајић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015.
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, 08.07.2015. године; Број: 61202-2597/3-15)
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,
93/12 и 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), чл. 24. ст.
2. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а поводом приговора
кандидата др Милоша Бешића, број 02-3648/1 од 16.12.2014. године
и примедаба Факултета политичких наука на одлуку Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5265/2-14 од
18.11.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула
2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др Милоша Бешића и поништава
се одлука Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-5265/2-14 од 18.11.2014. године.
2. Бира се др Милош Бешић у звање ванредног професора на
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука за ужу научну
област Филозофске, социолошке и психолошке студије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 14.05.2014. године у листу
„Послови”, објавио конкурс за избор у звање доцента, односно
ванредног професора за ужу научну област Филозофске, социолошке
и психолошке студије, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 1.09.2014. године преко
Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној 09.10.2014. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Милош Бешић изабере у
звање ванредног професора.
Факултет је дана 6.11.2014. године доставио Универзитету
комплетан захтев за избор у звање на прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12.11.2014.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 18.11.2014. године разматрало је захтев
Факултета политичких наука и на основу расположиве документације
закључило да кадидат др Милош Бешић не испуњава услове за избор
у звање ванредног професора из следећих разлога:
1. Чланом 4 Табела Г) тач. 1 Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду по којима кандидат за
избор у звање ванредног професора треба да има најмање два рада
објављена после избора у звање доцента у научним часописима са
SCI листе, односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе
престижних светских часописа за поједине научне области коју
утврђује Универзитет на предлог факултета, или научна монографија/
књига односно уџбеник из научне области за коју се кандидат бира,
или најмање три рада објављена у часопису међународног значаја
верификованог посебном одлуком. Кандидат је такође испунио овај
услов ако је објавио један рад у часопису са SCI листе, односно
у часопису са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних светских
часописа за поједине научне области коју утврђује Универзитет на
предлог факултета и два рада објављена у часопису међународног
значаја верификованог посебном одлуком.
2. Чланом 4. Табела Г) тач. 4. Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду предвиђа се да је кандидату
за избор у звање ванредног професора потребан најмање један рад са
научног скупа националног значаја објављен у целини.
Радови кандидата др Милоша Бешића, који су наведени у
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документацији нису објављени у часописима са релевантне листе или
их нема у наведеном броју часописа. Кандидат нема ниједан рад са
SCI, AHCI, ERIH и других релевантних листа, а има само један рад
у часописима међународног значаја верификованих одлуком Сената
Универзитета број 020-19531/XXXIII-5.9. од 27.06.2012. године. За
избор у звање ванредног професора потребна су три објављена рада.
Такође, кандидат није доказао да је најмање један рад са научних
скупова објављен у целини, што је предвиђено условима за избор у
звање наставника.
Од 17 присутних чланова Већа научних области друштвенохуманистичких наука, за избор у звање ванредног професора није
гласао ниједан члан Већа, ниједан члан Већа није био уздржан од
гласања, док је 17 чланова Већа гласало „против„. Веће броји укупно
24 члана. За избор у звање је било потребно 13 гласова „за„.
Одлука Већа достављена је кандидату преко Факултета
политичких наука дана 18.11.2014. године.
Факултет политичких наука је благовремено, дана 16.12.2014.
године, доставио приговор кандидата др Милоша Бешића на ову
одлуку, као и примедбе Факултета на одлуку Већа научних области.
У приговору и примедбама је наведено да Веће научних области
друштвено-хуманистичких наука приликом одлучивања није уважило
материјалне чињенице, тачније Веће је оспорило да је кандидат
објавио научну монографију/књигу из области за коју се бира и да
је тиме испуњен један од алтернативних услова из члана 4. Табела
Г) тачка 1. када су у питању објављени радови после избора у звање
доцента Такође, кандидат наводи у приговору да има један рад са
научног скупа националног значаја објављен у целини, као и рад са
међународног научног скупа објављен у целини.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Веће је на седници одржаној дана 27.1.2015. године
разматрало приговор кандидата и примедбе факултета и утврдило да
је приговор неоснован из следећих разлога:
У расправи на седници Већа одржаној 27.1.2015. године, као и
на седници одржаној 18.11.2014 године, констатовано је да наводи у
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реферату за избор нису тачни тј. да се часопис „Социoлошки преглед„
не налази на SSCI листи компaније „Thomson Reuters„ што се тврдило
у реферату, као што се ни „Годишњак Факултета политичких наука”
такође не налази на поменутој листи. Поменути часописи се налазе на
листи универзитета и то часопис „Социолошки преглед„ у категорији
Часописи међународног значаја верификовани посебном одлуком, а
„Годишњак Факултета политичких наука„ у категорији „Часописи
водећег националног значаја„.
Сходно томе, два рада у наведеним часописима не испуњавају
ни једну од алтернатива датих у Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду” број 140/08, 144/08, 160/11 и 165/11), у члану 4. у делу „Г)
Групација друштвено-хуманистичких наука, у ближим критеријумима
за звање ванредног професора, у алинеји 2. Те алтернативе се односе:
а) на 2 рада у часописома са SCI листе, односно у часописима
са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа
за поједине научне области коју утврђује Универзитет на предлог
факултета;
б) најмање три рада објављена у часопису међународног значаја
верификованог посебном одлуком;
в) један рад у часопису са SCI листе, односно у часопису са SSCI,
AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа за поједине
научне области коју утврђује Универзитет на предлог факултета и
два рада објављена у часопису међународног значаја верификованог
посебном одлуком;
Чињеница да од два поменута рада је само један објављен у
часопису који припада некој од тражених категорија и то оној за коју
се траже 3 рада, јасно указује да кандидат није испунио овај услов.
Алтернативу дату у истој алинеји која гласи: „или научна
монографија/књига односно уџбеник из научне области за коју се
бира„ је Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, од
доношења Одлуке о изменама и допунама Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду од 14.12.2011, током
4 године, примењивало тако да научна монографија/ књига, односно
уџбеник, могу бити супститут за чланке у часописима наведене у
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алинеји 2. само уколико се ради о другој монографији/уџбенику тј. не
о монографији/уџбенику која представља испуњење законског услова
за избор у звање ванредног професора. Потврду овакве примене
приликом избора наставника Веће је добило Одлуком о измени и
допуни Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду коју је Сенат Универзитета у Београду донео 16.04.2014
године где се издавајањем те алтернативе у посебну алинеју, уз
изостављање речи „или„, јасно указало на немогућност поменуте
супституције радова, објављених у научним часописима одређених
категорија, примарном монографијом која представља испуњење
законског услова.
Имајући у виду ове чињенице, које су биле изенесене у
расправи на седници од 27.01.2015, Веће научних области друштвенохуманистичких наука је приступило гласању по приговору који је
поднео кандидат, на коме приговор није добио довољно гласова да би
био усвојен.
Веће је дана 2.2.2015. године доставило приговор кандидата,
примедбе факултета и своје мишљење по питању навода из приговора
Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.5.2015. године,
донео је закључак којим се одлаже доношење одлуке о приговору
кандидата др Милоша Бешића, број 02-3648/1 од 16.12.2014. године
и налаже Већу научних области друштвено-хуманистичких наука да
у примереном року поново размотри приговор др Милоша Бешића
и примедбе Факултета политичких наука на одлуку Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5265/2-14 од
18.11.2014. године, имајући у виду и допис појединих чланова Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука који је достављен
Сенату 9. марта 2015. године и да своје мишљење о приговору достави
Сенату Универзитета.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на
седници одржаној 9. јуна 2015. године дало мишљење да је приговор
др Милоша Бешића на одлуку Већа научних области друштвенохуманистичких наука, број: 61202-5265/2-14 од 18.11.2014. године
основан. У образложењу мишљења наведено је да је Веће на основу
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закључка Сената број 61202-5265/5-14 од 13.05.2015. године поново
разматрало реферат Комисије за припрему извештаја, приговор
кандидата др Милоша Бешића, примедбе Факултета политичких
наука и допис појединих чланова Већа, упућен Сенату Универзитета.
У дискусији је указано на укупан обим радова кандидата и на значајан
научни допринос. Узимајући у обзир нормативне акте који су били на
снази у време расписивања конкурса већина чланова Већа је заузела
став да приговор др Милоша Бешића треба усвојити. На крају дискусије
приступило се гласању. Седници је присуствовало 20 чланова Већа. За
приговор је гласало 14 чланова Већа, док је 6 чланова Већа је било
„уздржано„. Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
броји 24 члана. За позитивно мишљење је било потребно 13 гласова.
Наведено мишљење достављено је Сенату Универзитета на даљу
надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 8.7.2015. године,
разматрао је приговор кандидата и примедбе факултета, као и
мишљење Већа научних области друштвено-хуманистичких наука од
9. јуна 2015. године и утврдио да је приговор основан и 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, 8.7.2015. године; Број: 61202-5265/7-14)
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, 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 Технолошко-металуршког факултета,
број: 36/24 од 04.06.2015. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-2961/2-15 од 06.07.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Радојевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Инжењерство материјала.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.03.2015. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Инжењерство
материјала, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.04.2015. 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 04.06.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Радојевић
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изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 15.06.2015. 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 29.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.07.2015. године дало је мишљење да се др Весна Радојевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-2961/3-15)
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, 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 Технолошко-металуршког факултета,
број: 36/25 од 04.06.2015. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-2962/2-15 од 06.07.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Миљана Поповић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Металургија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.03.2015. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Металургија, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.04.2015. 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 04.06.2015. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Миљана Поповић
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изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 15.06.2015. 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 29.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.07.2015. године дало је мишљење да се др Миљана Поповић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-2962/3-15)
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, 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 Технолошко-металуршког факултета,
број: 36/26 од 04.06.2015. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-2963/2-15 од 06.07.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Ђуркић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу
научну област Инжењерство заштите животне средине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.03.2015. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Инжењерство заштите
животне средине, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.04.2015. 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 04.06.2015. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Ђуркић
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изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 15.06.2015. 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 29.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.07.2015. године дало је мишљење да се др Татјана Ђуркић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-2963/3-15)
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, 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 Машинског факултета, број: 466/6 од
25.06.2015. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-3212/2-15 од 06.07.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранислав Живковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну
област Термотехника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 08.04.2015. године у листу „Послови”
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног
професора, за ужу научну област Термотехника, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.05.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 25.06.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Живковић изабере
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у звање редовног професора.
Машински факултет је дана 26.06.2015. 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 29.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 06.07.2015. године дало је мишљење да се др Бранислав Живковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; ,Број: 61202-3212/3-15)
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, 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 Техничког факултета у Бору, број: VI/525-ИВ-2 од 04.06.2015. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-2801/2-15 од 06.07.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Грозданка Богдановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Технички факултет у Бору, за ужу научну
област Минералне и рециклажне технологије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 08.04.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.05.2015. године
преко Библиотеке, сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
Бору, на седници одржаној дана 04.06.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Грозданка Богдановић изабере
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у звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 10.06.2015. 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 29.06.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној дана
06.07.2015. године дало је мишљење да се др Грозданка Богдановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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, 22.09.2015. године; Број: 61202-2801/3-15)
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, 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 Машинског факултета, број: 717/7 од
03.09.2015. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-3824/2-15 од 15.09.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Петар Лукић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну област
Електротехника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 13.05.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Електротехника, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.06.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 03.09.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Петар Лукић изабере у звање
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редовног професора.
Машински факултет је дана 04.09.2015. 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 08.09.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 15.09.2015. године дало је мишљење да се др Петар Лукић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-3824/3-15)
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, 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 Машинског факултета, број: 874/6 од
09.07.2015. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-3568/2-15 од 15.09.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Иван Костић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну област
Ваздухопловство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 20.05.2015. 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 12.06.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 09.07.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Костић изабере у звање
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редовног професора.
Машински факултет је дана 14.07.2015. 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 08.09.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 15.09.2015. године дало је мишљење да се др Иван Костић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-3568/3-15)
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, 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 Машинског факултета, број: 430/6 од
09.07.2015. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-3569/2-15 од 15.09.2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невена Стевановић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну област
Механика флуида.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 25.03.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора или
ванредног професора, за ужу научну област Механика флуида, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2015. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 09.07.2015. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Невена Стевановић изабере у
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звање редовног професора.
Машински факултет је дана 14.07.2015. 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 08.09.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 15.09.2015. године дало је мишљење да се др Невена Стевановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-3569/3-15)
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, 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 организационих наука, број:
05-02 бр. 4/55 од 26.08.2015. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-3827/2-15 од 15.09.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милан Станојевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу
научну област Операциона истраживања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 13.05.2015. године у
листу „Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Операциона истраживања, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.07.2015. 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 26.08.2015. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Станојевић изабере у
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звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 01.09.2015. 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 08.09.2015.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 15.09.2015. године дало је мишљење да се др Милан Станојевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-3827/3-15)
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, 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 политичких наука, број: 11-1528/1
од 28.05.2015. године и мишљења Већа научних области правноекономских наука, број: 61202-2764/2-14 од 07.07.2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.09.2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Стојиљковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну
област Политиколошко-социолошке студије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 11.03.2015. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Политиколошкосоциолошке студије, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.04.2015. 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 28.05.2015. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Стојиљковић изабере
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у звање редовног професора.
Факултет политичких наука је дана 10.06.2015. 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 30.06.2015.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 07.07.2015. године дало је мишљење да се др Зоран
Стојиљковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.09.2015.
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, 22.09.2015. године; Број: 61202-2764/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 1040/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2834/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ (Универзитет
у Питсбургу, САД) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
1040/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Александар Петров,
професор Универзитета у Питсбургу, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2834/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 939/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2831/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ANDREW JAMES McGREGOR SMITH (Emporia State University) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
939/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Andrew James McGregor
Smith, професор Emporia State University, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2831/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 943/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2833/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др DIETMAR GOLTSCHNIGG (Универзитет
у Грацу, Аустрија) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду..
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
943/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Dietmar Goltschnigg,
професор Универзитетa у Грацу, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2833/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 941/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2832/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др FATOS SUBASIOGLU (Универзитет у Анкари,
Турска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
941/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Fatos Subasioglu, професор Универзитетa у Анкари, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2832/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 1034/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2828/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др FILIZ KILIÇ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Турска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
1034/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Filiz Kiliç, професор
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2828/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 938/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2829/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ИВАН ЧАРОТА (Белоруски државни
Универзитет) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
938/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Иван Чарота, професор
Белорускoг државног Универзитета, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2829/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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: 08-598/1 са
седнице одржане 26. фебруара 2015. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 61202-1084/2-15 од 22. јуна
2015. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 8.
јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЛИДИЈА БАСТА ФЛАЈНЕР (Универзитет у
Фрибуру, Швајцарска) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је доставио образложени предлог
број: 08-598/1 од 26. фебруара 2015. године да се проф. др Лидија
Баста Флајнер, професор Универзитета у Фрибуру, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-1084/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Филолошког факултета у Београду, број: 942/1 од 15. априла 2015.
године и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука
број 61202-2830/2-15 од 22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др OYA GÜRDAL TAMDOĞAN (Универзитет
у Анкари, Турска) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је доставио образложени предлог број:
942/1 од 15. априла 2015. године да се проф. др Oya Gürdal Tamdoğan,
професор Универзитетa у Анкари, 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-2830/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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
Електротехничког факултета у Београду, број: 156 од 29. јануара
2015. године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 61202-391/2-15 од 25. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др ЈОВИЦА МИЛАНОВИЋ (Универзитет
у Манчестеру, Велика Британија) у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је доставио образложени предлог
број: 156 од 29. јануара 2015. године да се проф. др Јовица Милановић,
професор Универзитетa у Манчестеру, изабере у звање гостујућег
професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-391/3-15)
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 100/07аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15) 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 ветеринарске медицине у Београду од 27. фебруара 2015.
године и предлог Већа групације медицинских наука број 61202-914/215 од 3. јула 2015. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 8. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ dr INGRID GIELEN (Ghent University, Faculty of Veterinary Medicine) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине доставио је образложени
предлог од 27. фебруара 2015. године да се dr Ingrid Gielen, Факултет
ветеринарске медицине Универзитета у Генту, изабере у звање
гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације медицинских 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, 8. jула 2015. године; Број: 61202-914/3-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета,
број 194/2, са седнице од 18. марта 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Бранимиру Станићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 18. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Бранимиру Станићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1429/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука, број 08-712/1, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Бранку Васиљевићу, редовном професору Универзитета у
Београду - Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Бранку Васиљевићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1372/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
организационих наука, број 3/56, са седнице од 8. априла 2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. Др Братиславу Петровићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Факултет организационих наука, продужaва се радни
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета организационих наука, на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Братиславу Петровићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-2183/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
организационих наука, број 3/55, са седнице од 8. априла 2015. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. Др Добривоју Михаиловићу, редовном професору
Универзитета у Београду- Факултет организационих наука, продужaва
се радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 2018.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета организационих наука, на
седници одржаној 8. априла 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Добривоју Михаиловићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-2167/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, број 01-2044/1, са седнице од 25. марта 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Драгану Караџићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 25. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Драгану Караџићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1439/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

195

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука, број 08-714/1, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Драгану Веселинову, редовном професору Универзитета у
Београду - Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Драгану Веселинову, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1373/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета,
број 16/16, са седнице од 26. јануара 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Грозданки Гојков, редовном професору Универзитета у
Београду- Учитељски факултет, продужaва се радни однос за једну
школску годину, односно до 30. септембра 2016. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници
одржаној 26. јануара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Грозданки Гојков, за једну школску годину, 2015/2016, односно до
30. септембра 2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-467/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука, број 08-888/1, са седнице од 19. марта 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Ивану Радосављевићу, редовном професору Универзитета
у Београду - Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 19. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Ивану Радосављевићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017
и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 612-1663/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 111, са седнице од 12. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Иванки Холцлајтнер Антуновић, редовном професору
Универзитета у Београду- Факултет за физичку хемију, продужaва се
радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2016.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници
одржаној 12. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Иванки Холцлајтнер Антуновић, за једну школску годину, 2015/2016,
односно до 30. септембра 2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1299/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета безбедности,
број 234/6, са седнице од 23. априла 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Ивици Радовићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Факултет безбедности, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета безбедности, на седници
одржаној 23. априла 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Ивици Радовићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1890/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета,
број 100/2, са седнице од 18. марта 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јовану Поповићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 18. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Јовану Поповићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1428/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, број
396/3, са седнице од 23. марта 2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Љиљани Радуловић, редовном професору Универзитета
у Београду- Правни факултет, продужaва се радни однос за једну
школску годину, односно до 30. септембра 2016. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Правног факултета, на седници одржаној
23. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у
Београду предложи продужење радног односа проф. др Љиљани
Радуловић, за једну школску годину, 2015/2016, односно до 30.
септембра 2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1462/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, број 01-2047/1, са седнице од 25. марта 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Љубомиру Летићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 25. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Љубомиру Летићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1440/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког
факултета, број 523/1, са седнице од 25. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Марији Циндори Шинковић, редовном професору
Универзитета у Београду- Филолошки факултет, продужaва се радни
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници
одржаној 25. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Марији Циндори Шинковић, за три школске године, 2015/2016,
2016/2017 и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1191/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, број 01-2046/1, са седнице од 25. марта 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Милану Јаићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 25. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Милану Јаићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1442/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета,
број 950/1, са седнице од 15. априла 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Милени Јовановић, редовном професору Универзитета
у Београду- Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници
одржаној 15. априла 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Милени Јовановић, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1838/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 295/1-XXII/2, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Милошу Арсенијевићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Милошу Арсенијевићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1286/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Географског факултета,
број 196, са седнице од 19. марта 2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Миловану Пецељу, редовном професору Универзитета
у Београду- Географски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Географског факултета, на седници
одржаној 19. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Миловану Пецељу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-2129/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Математичког факултета,
број 24/2, са седнице од 6. фебруара 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Миодрагу Матељевићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Математички факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници
одржаној 6. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. др
Миодрагу Матељевићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1196/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука, број 645/1, са седнице од 18. децембра 2014. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Мирјани Васовић, редовном професору Универзитета у
Београду - Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 18. децембра 2014. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Мирјани Васовић, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1225/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 295/1-XXII/4, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Младену Лазићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Младену Лазићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1285/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13,
178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, број 01-2045/1, са седнице од 25. марта 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Ненаду Ранковићу, редовном професору Универзитета
у Београду- Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 25. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Ненаду Ранковићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1441/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука, број 08-713/1, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Радмили Накаради, редовном професору Универзитета у
Београду - Факултет политичких наука, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Радмили Накаради, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1374/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 295/1-XXII/3, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Радошу Љушићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Радошу Љушићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1288/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 113, са седнице од 12. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Шћепану Миљанићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за
једну школску годину, односно до 30. септембра 2016. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници
одржаној 12. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Шћепану Миљанићу, за једну школску годину, 2015/2016, односно
до 30. септембра 2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1300/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета,
број 60/2, са седнице од 18. марта 2015. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Слободану Гвозденовићу, редовном професору
Универзитета у Београду - Саобраћајни факултет, продужaва се радни
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 18. марта 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Слободану Гвозденовићу, за три школске године, 2015/2016,
2016/2017 и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1427/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 295/1-XXII/1, са седнице од 26. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Снежани Медић, редовном професору Универзитета у
Београду- Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 26. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Снежани Медић, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1287/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 475/1-XV/1, са седнице од 2. априла 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Светлани Чизмић, редовном професору Универзитета у
Београду- Филозофски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 2. априла 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Светлани Чизмић, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1731/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и
89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и
184/15), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 112, са седнице од 12. фебруара 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Вери Дондур, редовном професору Универзитета у
Београду - Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за
једну школску годину, односно до 30. септембра 2016. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници
одржаној 12. фебруара 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Вери Дондур, за једну школску годину, 2015/2016, односно до 30.
септембра 2016. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 17.6.2015. године; Број: 61202-1298/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), члана 138. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14 и 184/15), а на предлог Наставно-научног већа
Медицинског факултета, број 16/XVI-6, са седнице од 29. јуна 2015.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 8. јула 2015. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. Др Драгану Мицићу, редовном професору Универзитета у
Београду- Медицински факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Наставно-научно веће Медицинског факултета, на седници
одржаној 29. јуна 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Драгану Мицићу, за три школске године, 2015/2016, 2016/2017 и
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио
да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 13.7.2015. године; Број: 61202-3187/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

220

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. 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: 06-4796/VII-2134/3-15 од 03. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2015.
год., донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОФОТОНИКА (180 ЕСПБ)
1. Именују се чланови Програмског савета:
1. Бранислав Јеленковић, Институт за физику (председник)
2. Павле Анђус, Биолошки факултет, заменик председника
3. Иванка Марковић, Медицински факултет
4. Љиљана Колар Анић, Факултет за физичку хемију
5. Љупчо Хадџиевски, Инстутут за нуклеарне науке Винча
(Београд, 10. јуна 2015.године; Број: 06–2692/2134/4-15)
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/VI-19421/3-12 од 14. маја 2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Идентификација и квантификација структурних промена у
пределима доњег Срема„ кандидата мр Стојанке Радуловић, дипл.
инж. хортикултуре.
2. За менторе се именују:
1. др Јасминка Цвејић, редовни професор, Шумарски факултет
Универзитета у Београду (пејзажна архитектура и хортикултура)
2. др Владан Ђокић, редовни професор, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду (урбанизам и просторно планирање)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до
30. септембра 2016. год.
(Београд, 10. јуна 2015. године; Број: 06 – 2692/19421/4– 15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. 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: 06-4796/VIII-2918/3-15 од 23. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 08. јула 2015.
год., донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕХАТРОНИКА У МЕДИЦИНСКОЈ
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ (60 ЕСПБ)
1. Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Александар Седмак, Машински факултет, Универзитет
у Београду (председник),
2. проф. др Александар Вег, Машински факултет, Универзитет у
Београду, заменик председника
3. проф. др Дејан Поповић, Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду
4. проф. др Никола Јорговановић, Факултет техничких наука,
Универзитет у Новом Саду
5. проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет,
Универзитет у Београду
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06–3228/2910/5-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. 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: 612-4797/VIII -11.2-15 од 23. јуна
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 08. јула 2015.
год., донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА
ПОЛИТИКА И УПРАВЉАЊЕ КРИЗОМ
Именује се за члана Програмског савета:
1.Проф. др Милан Јовановић, Факултет политичких наука
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Проф. др Милан Јовановић, са Факултета политичких наука
именује се за члана Програмског савета уместо проф. др Мирјане
Бобић, са Филизофског факуктета која је затражила изузеће из рада
овог тела.
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06–3228/198/5-15)
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/VIII-2664/3-12 од 23. јуна 2015. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 08. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Примена људских ресурса: утицај стипендиста који су се школовали
у иностранству на развој Србије„ кандидата Нене Васојевић, мастер
учитеља (докторске студије: Историја и филозофија пориродних наука
и технологије)
2. За менторе се именују:
1. проф. др Мирко Филиповић, Факултет за специјалну едукацију
и рехабилитацију (социологија образовања)
2. др Снежана Д. Кирин, научни сарадник, Иновационог центра
Машинског факултета у Београду (пројектни менаџмент)
(Београд, 08. јула 2015.године; Број: 06–3228/2664/4-12)
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. 76/05, 100/07-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”
број 129/06 и 145/08), а по жалби Шефка (Сафет) Обућине на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-4095/2-14, од 03.10.2014. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 10. јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Шефка (Сафет) Обућине, бр. 06/613024095/3-14, од 22.04.2015. године и ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ Одлука Комисије
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 0661302-4095/2-14, од 03.10.2014. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа Универзитета у Сарајеву,
Грађевински факултет, Сарајево, БиХ, бр. 381/2011 од 22.10.2011.
године, на којем је Шефко (Сафет) Обућина стекао образовање, као
диплома интегрисаних основних и мастер академских студија (300
ЕСПБ), са стручним називом мастер инжењер геодезије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду, преко Грађевинског факултета, обратио
се Шефко (Сафет) Обућина, рођен 29.09.1981. године у Пријепољу,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета у
Сарајеву, Грађевински факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина, на
којем је именовани, након окончаних петогодишњих основних студија,
стекао звање дипломирани инжењер геодезије. Стручни органи
Факултета размотрили су све списе предмета и предложили Комисији
Универзитета доношење одлуке којом се предметна диплома признаје
као диплома са стручним називом дипломирани геодетски инжењер.
Комисија Универзитета у Београду је, на седници одржаној 03.10.2014.
године, донела одлуку бр. 06-61302-4095/2-14, којом се предметна
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диплома признаје као диплома основних академских студија (240
ЕСПБ), са стручним називом дипломирани инжењер геодезије.
Шефко (Сафет) Обућина поднео је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-4095/3-14, од 22.04.2015.
године, којом је захтевао да се преиспита начин на који је предметна
диплома вреднована и усклађена са новим системом, сматрајући да
његова права нису испуњена.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
13.05.2015. године, разматрана је жалба кандидата те је једногласно
усвојен Закључак 06 – 01 Број: 61302-4095/4-14 од 13.05.2015. године
којим је одложено доношење одлуке по Жалби и Грађевинском
факултету прослеђен захтев за признавање предметне дипломе на
поновно разматрање, како би била размотрена могућност признавања
предметне дипломе као дипломе интегрисаних академских студија.
Грађевински факултет упутио је Универзитету у Београду допис
бр. 06-61302-4095/5-14 од 27.05.2015. године, у којем се наводи да
је Наставно-научно веће Грађевинског факултета усвојило предлог
одлуке (бр. 226/6 од 12.09.2014. године) да се инжењерска диплома
Шефка Обућине стечена на Грађевинском факултету Универзитета у
Сарајеву, Босна и Херцеговина, изједначи са инжењерском дипломом
Грађевинског факултета Универзитета у Београду, у трајању од пет
година (VII-1 степен), као и да завршене петогодишње студије по свом
плану и програму одговарају завршеним основним академским (180
ЕСПБ) и мастер академским студијама (120 ЕСПБ), студијски програм
Геодезија и геоинформатика на Грађевинском факултету Универзитета
у Београду, што укупно вреди 300 ЕСПБ, и одговара звању мастер
инжењер геодезије.
На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној 10.06.2015.
године, на основу навода садржаним у Допису Грађевинског факултета,
поново је разматрана жалба кандидата и утврђено да постоје основи
за преиначавање Одлуке Комисије Универзитета, те је одлучено као у
диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па против ње може
да буде покренут управни спор код Управног суда, у року од 30 дана
од дана пријема одлуке.
(Београд, 10. јуни 2015. године; Број: 06-61302-4095/6-14)
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. 76/05, 100/07-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 Вукашина (Бранислав)
Дрљевића на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних
високошколских исправа, бр. 06-61302-3986/3-14, од 25. децембра
2014. године, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 10.
јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Вукашина (Бранислав) Дрљевића на Одлуку
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-3986/3-14 од 25.12.2014. године, којом се
признаје високошколска исправа Московског државног института за
међународне односе (Универзитет) при Министарству иностраних
послова Руске федерације (МГИМО) – Факултет међународне
журналистике, Москва, Руска федерација, бр. 107718 0201153 рег. бр.
Д-40 од 30.06.2014. године, на којем је именовани стекао образовање,
као диплома основних академских студија (240 ЕСПБ), са стручним
називом дипломирани новинар.
ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ Одлука Комисије Универзитета за
признавање страних високошколских исправа, бр. 06-61302-3986/314 од 25.12.2014. године и ПРИЗНАЈЕ СЕ предметна диплома као
диплома интегрисаних основних и мастер академских студија (300
ЕСПБ) са стручним називом мастер новинар, уз услов да Вукашин
(Бранислав) Дрљевић положи обавезне предмете на курсу мастер
академских студија новинарства Факултета политичких наука, и
то: Културна антропологија (7 ЕСПБ), Уређивање медија – радио (6
ЕСПБ), Уређивање медија – штампа (6 ЕСПБ) и Уређивање медија –
телевизија (6 ЕСПБ).
Факултет политичких наука Универзитета у Београду доставиће
доказе да је именовани у потпуности извршио обавезе утврђене у
ставу 2. ове одлуке, након чега ће Ректор Универзитета у Београду
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донети Решење о признавању предметне високошколске исправе.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду, преко Факултета политичких наука,
обратио се Вукашин (Бранислав) Дрљевић, рођен 15.08.1991. године
у Горњем Милановцу, Република Србија, захтевом за признавање
дипломе Московског државног института за међународне односе
(Универзитет) при Министарству иностраних послова Руске
федерације (МГИМО) – Факултет међународне журналистике,
Москва, Руска федерација, на којем је именовани, након окончаних
петогодишњих основних студија (300 ЕСПБ), стекао звање стручњак
са знањем страних језика. 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 новинар.
Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних
органа Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа,
донела је одлуку којом се предметна диплома признаје као диплома
основних академских студија (240 ЕСПБ), са стручним називом
дипломирани новинар.
Вукашин (Бранислав) Дрљевић поднео је на ову одлуку жалбу
Сенату Универзитета у Београду бр. 06-61302-3986/4-14, којом је
захтевао да се завршене академске студије на Московском државним
институту за међународне односе признају као окончане мастер
академске студије, а не основне.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
13.05.2015. године, разматрана је жалба кандидата те је једногласно
усвојен Закључак 06 – 01 Број: 06-61302-3986/5-14 од 11.03.2015.
године којим је одложено доношење одлуке по жалби и Факултету
политичких наука прослеђен захтев за признавање предметне
дипломе на поновно разматрање, како би била размотрена могућност
признавања предметне дипломе као дипломе интегрисаних основних
и мастер академских студија.
Факултет политичких наука упутио је Универзитету у Београду
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допис бр. 06-61302-3986/6-14 од 04.05.2015. године, у којем се наводи
да Комисија Одељења за новинарство и комуникологију Факултета
политичких наука за признавање страних високошколских исправа
остаје при ставу из претходног Предлога одлуке (бр. 08-3583/1 од
10.12.2014. године) да је Вукашин Дрљевић похађајући и завршивши
петогодишњи програм основних студија у суштини стекао знања
и вештине које су исход похађања студијског програма академских
четворогодишњих студија на Универзитету у Београду – Факултета
политичких наука, као и да је за признавање предметне дипломе као
дипломе мастер академских студија новинарства на Универзитету
у Београду – Факултета политичких наука (300 ЕСПБ) неопходно
да положи обавезне предмете на курсу мастер академских студија
новинарства Факултета политичких наука, и то: Културна антропологија
(7 ЕСПБ), Уређивање медија – радио (6 ЕСПБ), Уређивање медија –
штампа (6 ЕСПБ) и Уређивање медија – телевизија (6 ЕСПБ).
На седници одржаној 10.06.2015. године, Сенат Универзитета
разматрао је жалбу кандидата и уважио наводе из жалбе, те је, на
основу предлога Факултета политичких наука, усвојена одлука као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од
дана пријема решења.
(Београд, 10. јуни 2015. године; Број: 06-61302-3986/7-14)
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. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), члана
10. Правилника о признавању страних високошколских исправа
(„Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08), а по жалби
Кристине Срзентић Gray на Одлуку Комисије бр. 06-61302-266/3-15
од 23.04.2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 8.
јуна 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Кристине Срзентић Gray и потврђује Одлука
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61302-266/3-15, од 23.04.2015. године, којом се не
признаје високошколска исправа Northcentral University, Prescot Valley, Аризона, САД, од 21.04.2014. године, на којем је именована стекла
звање Master of Arts in Psychology.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду, преко Филозофског факултета, обратила
се Кристина Срзентић Gray, рођена 06.06.1976. године у Београду,
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Northcentral University, Prescot Valley, Аризона, САД, на којем је именована, након
окончаних двогодишњих мастер академских студија, стекла звање
Master of Arts in Psychology. Стручни органи Факултета размотрили су
све списе предмета и предложили Комисији Универзитета доношење
одлуке да се предметна диплома не призна из разлога што студијски
програм који је именована завршила није у америчкој бази података
акредитованих студијских програма и да, осим тога, по обиму,
садржају и исходима није у рангу захтева који се постављају за мастер
студије психологије на Одељењу за психологију Универзитета у
Београд – Филозофски факултет. Комисија Универзитета у Београду,
узимајући у обзир став стручних органа Факултета и утврђена правила
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о признавању јавних исправа, донела је одлуку да се предметна
диплома не призна.
Кристина Срзентић Gray поднела је на ову одлуку жалбу Сенату
Универзитета у Београду бр. 06-61302-266/3-15, којом је захтевала да
предметна одлука буде преиначена. На седници Сената Универзитета
у Београду од 08.06.2015. 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 („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14
и 45/15-аутентично тумачење). 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, 8. јуни 2015. године; Број: 06-61302-266/4-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 42. ст.1 тач. 56. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12, 172/13, 178/14, 184/15), Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 08. јула 2015. године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Стручног савета Информационокомуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије –
АМРЕС”, представници Универзитета у Београду:
- др Славко Гајин, РЦУБ
- мр Огњен Благојевић, РЦУБ
- др Бранко Маровић, РЦУБ
- Ивица Баришић, РЦУБ.
(Београд, 08.07.2015. године; Број: 612-2880/2-15)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а на предлог Већа
научних области природних наука број 06-4623/3 од 29.10.2015.
године, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Именује се др Душан Сладић, редовни професор Хемијског
факултета, за заменика председника Већа научних области природних
наука.
(Београд, 5.11.2015. године; Број: 612-4871/1-15)
ЗАМЕЊУЈЕ РЕКТОРА
Проректор
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LIV, број 187, 21. јануар 2016.

235

На основу члана 6. Правилника о већима научних области на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
134/07, 150/09, 158/11, 164/11, 165/11 и 180/14), а по указаној потреби,
доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
1. Именују се за секретаре и заменике секретара већа научних
области на Универзитету у Београду следећи запослени у Стручној
служби Универзитета:
I
Веће научних области медицинских наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник – стручни
сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, дипл. правник –
стручни сарадник.
II
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић, дипл. правник стручни сарадник.
III
Веће научних области правно- економских наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник – стручни
сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић , дипл. правник стручни сарадник.
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IV
Веће научних области природно-математичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Tамара Кнежевић, дипл. правник стручни сарадник.
V
Веће научних области техничких наука
Секретар Већа: Лука Димитријевић, дипл. правник - стручни
сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, дипл. правник стручни сарадник.
VI
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник -стручни
сарадник
Заменик секретара Већа: Марко Царевић, дипл. правник стручни сарадник.
VII
Веће научних области природних наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник стручни сарадник .
VIII
Веће научних области биотехничких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник стручни сарадник.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
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3. Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење
02 Број: 612-4108/2014 од 17. 9.2014. године.
(Београд, 25.11.2015. године; Број: 612-5380/1-15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), решења о
замењивању ректора универзитета број 612-364/3 од 11. марта 2015.
године, на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких
наука број 18-643/1 од 12.3.2015. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Мирослав Симић, редовни професор
Факултета политичких наука чланства у Већу научних области
медицинских наука.
2. Именујe се др Тамара Џамоња Игњатовић , редовни професор
Факултета политичких наука за члана Већа научних области
медицинских наука.
3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука траје
до 30. новембра 2016.године.
(Београд, 19.3.2015.године; Број: 612 -1265/2-15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а
на предлог Наставно-научног већа Правног факултета од 21.9.2015.
године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Љиљана Радуловић, редовни професор
Правног факултета, чланства у Већу научних области друштвенохуманистичких наука.
2. Именујe се др Јасминка Хасанбеговић, редовни професор
Правног факултета, за члана Већа научних области друштвенохуманистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 12.10.2015.године; Број: 612- 3364/35-15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а на
предлог Наставно-научног већа Хемијског факултета, број 1032/2 од
8.10.2015. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Иван Гржетић, редовни професор Хемијског
факултета, чланства у Већу научних области природних наука.
2. Именујe се др Бранимир Јованчићевић, редовни професор
Хемијског факултета, за члана Већа научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до
30. новембра 2016. године.
(Београд, 19.10.2015.године; Број: 612- 4544/2 - 15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а на
предлог Наставно-научног већа Медицинског факултета, број 16/1-8
од 26.10.2015. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Разрешававају се др Амира Пецо Антић и др Синиша
Димковић, редовни професори Медицинског факултета, чланства у
Већу научних области медицинских наука.
2. Именују се др Миодраг Крстић и др Татјана Пекмезовић,
редовни професори Медицинског факултета, за чланове Већа научних
области медицинских наука.
3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука траје
до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 26.10.2015.године; Број: 612 - 4773/2 - 15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а на
предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета од 28.9.2015.
године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Живан Лазовић, редовни професор
Филозофског факултета, чланства у Већу научних области друштвенохуманистичких наука.
2. Именујe се др Милош Арсенијевић, редовни професор
Филозофског факултета, за члана Већа научних области друштвенохуманистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких
наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 2.11.2015.године; Број: 612- 4793/2-15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), а на
предлог Наставно-научног већа Факултета ветеринарске медицине од
25.11.2015. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Брана Раденковић Дамњановић, редовни
професор Факултета ветеринарске медицине, чланства у Већу научних
области биотехничких наука.
2. Именујe се др Љиљана Јанковић, редовни професор Факултета
ветеринарске медицине, за члана Већа научних области биотехничких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука траје
до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 8.12.2015.године; Број: 612- 4621/4-15)
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 45. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 186/2015 – пречишћени
текст), Веће групације природно-математичких наука, на седници
одржаној 24. новембра 2015. године, донело је
ОДЛУКУ
I
Бира се др Јелена Кнежевић Вукчевић, редовни професор
Биолошког факултета за председника Већа групације природноматематичких наука.
II
Бира се др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета за
заменика председника Већа групације природно-математичких наука.
(Београд, 24. 11. 2015. године; Број: 06-5190/1-15)
ПРОРЕКТОР
Проф. др Нада Ковачевић, с.р.

