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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
26.5.2016. године, донео је 

О Д Л У К У

На основу одлуке Већа групације техничко-технолошких 
наука од 2.3.2016. године верификују се мандат др Драгице 
Обратов-Петковић, редовног професора Шумарског факултета, 
као члана Савета из реда представника Универзитета.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 35. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16) и предлога Студентског парламента Универзитета 
од 1.10.2015. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
26.5.2016. године, донео је 

О Д Л У К У

МАРИЈА РАДОВАНОВИЋ, студент Универзитета у Београду 
– Филолошки факултет

и з а б р а н а   ј е

за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску 
2015/2016. годину.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 26.5.2016. године, доноси 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2015. 
години са Акционим планом за 2016. годину.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 9. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), а на основу предлога Сената од 18.5.2016. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 26.5.2016. 
године, доноси 

О Д Л У К У 
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ 

ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКE СТУДИЈE „ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА  
И УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА“ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за мастер академске 
студије „Европска политика и управљање кризама“, износи 
120.000,00 динара (словима: сто двадесет хиљада динара).

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.400 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 четири једнака дела.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 26.5.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Иванке Поповић, 
редовног професора Универзитета у Београду – Технолошко-
металуршки факултет и проректорке Универзитета у Београду, 
као представника Универзитета у Београду у Управном одбору 
Установе Студентски центар „Београд“, уместо проф. др Бранка 
Медојевића који је преминуо.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 26.5.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање Владимира Смуђе, 
студента Универзитета у Београду – Технолошко-металуршки 
факултет, као представника Универзитета у Београду у Управном 
одбору Дома културе „Студентски град“.

(Београд, 26. мај 2016. године; Број: 06-1528/8-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић. с.р.
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На основу члана 42. тачка 29. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 03. 
фебруара 2016. године донео је 

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА  
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

за школску 2016/2017. годину

На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву 
годину студијских програма који се реализују на факултетима 
Универзитета у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА 
СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску 
2016/2017. годину (Политика уписа).

Документ је припремљен у складу са важећим законским 
прописима, одлукама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (Министарсво просвете) и документима 
Универзитета у Београду (Универзитета), али је и усклађен са 
реалном ситуацијом у којој наша институција остварује делатност.

Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања 
поступања и уједначеној примени договорених процедура уписа 
студената у прву годину студијских програма, свих врста и 
нивоа студија које се реализују на Универзитету у Београду и 
факултетима у његовом саставу. Такође, овај документ има за циљ 
да правовремено и јасно информише све заинтересоване особе о 
могућности, условима, критеријумима и начину уписа на студијске 
програме које организујемо. 

Универзитет ће за школску 2016/2017. годину расписати 
Конкурс за упис студената на све врсте и нивое студија (Конкурс) 
најкасније до 1. маја 2016. године. 

Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване 
студијске програме. Уколико одређени студијски програми добију 
уверење о акредитацији после објављивања Конкурса, он ће бити 
допуњен. Такође, уколико Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета одобри проширење броја студената за одређене студијске 
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програме, подаци о проширењу ће бити унете у Конкурс уз 
сагласност Централне комисије за упис на Универзитет у Београду 
и касније верификоване одлуком Сената. Допуне Конкурса могуће 
су до почетка пријаве кандидата на Конкурс.

Одлука о садржају Конкурса биће донета на седници Сената 
која је планирана за април 2016. године. Општи и додатни услови 
за конкурисање који важе за сваки појединачни програм, као 
и прецизније дефинисане обавезе (нпр: полагање пријемног 
испита само у случају значајно већег броја пријављених 
кандидата за студијски програм мастер академских студија), 
мерила, критеријуми и поступања за рангирање пријављених 
студената биће објављени у Конкурсу на сајту Универзитета. Сви 
елементи Конкурса морају бити усаглашени са важећим актима 
Универзитета и факултета, а услови за упис и мерила рангирања 
се не могу мењати после објављивања Конкурса.

На истој седници Сената, биће донета одлука о именовању 
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду за школску 
2016/2017. године (Централна комисија). Основни задатак 
Централне комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност 
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и 
поднесе извештај о реализацији уписа за 2016/2017. годину.

1. Студијски програми
Ради припреме документације факултети треба да доставе 

податке о акредитованим студијским програмима на које ће у 
школској 2016/2017. години уписивати студенте. 

До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да 
ли студијске програме почињу у зимском или летњем семестру 
школске 2016/2017. године. Уколико настава на програму почиње 
у летњем семестру у конкурсу треба јасно да буде назначено да 
ли ће се упис студената радити у првом и другом уписном року 
или ће бити организован трећи и четврти уписни рок у јануару и 
фебруару 2017. године.

Факултети могу, у припремном периоду, доставити и податке 
о студијским програмима који су у поступку акредитације и за 
које се очекује да ће бити акредитовани до расписивања Конкурса. 
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Ови програми ће бити оглашени у Конкурсу једино уколико до 
момента објављивања добију уверење и одлуку о акредитацији или 
накнадно кроз допуну (проширење) Конкурса.

Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи 
са другим универзитетима морају бити оглашени кроз посебан, 
заједнички оглас.

РОК: најкасније до 1. фебруара 2016. године
2. Број студената
Број студената који се уписује на студијске програме треба 

да буде усклађен са подацима из акредитације за рад за сваки 
студијски програм и не може бити већи. 

Уколико је у току поступак проширења обима акредитације 
за неки студијски програм за већи број студената, то треба да се 
назначи у загради.

Факултети могу предложити да се, у школској 2016/2017. 
години на неки студијски програм, предвиди упис мањег броја 
студената у односу на податак из дозволе за рад. 

Поред података о укупном броју студената који се предлаже 
за упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе 
и предлог за број студената који ће бити финансиран из буџета и 
број студената који ће се сами финансирати.

Предлог за број студената, по студијском програму, који ће 
бити финансирани из буџета може да буде максимално једнак 
квоти одобреној акредитацијом.

Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета 
по студијском програму/факултету доноси Влада Републике 
Србије. 

РОК: најкасније до 1. фебруар 2016. године
3. Услови за упис
Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија 

које организује Универзитет и факултети у његовом саставу у 
школској 2016/2017. години имају све особе које су претходне 
нивое образовања завршили најкасније школске 2015/2016. 
године, тачније најкасније 30. септембра 2016. године.

Право на упис студијског програма свих врста и нивоа који се 
реализују на Универзитету и факултетима у његовом саставу имају 
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само кандидати који се налазе на листи пријављених кандидата, 
односно на ранг листама кандидата пријављених на Универзитету. Сви 
пријављени кандидати морају и да буду рангирани после обављеног 
пријемног испита, односно испита за проверу способности.

Особе које су у претходном периоду остварила право 
коришћења буџетских средстава РС за студирање прве године 
студијског програма истог нивоа студија на који конкурише и у 
школској 2016/2017. години, могу бити уписане на студијски 
програм, уколико остваре право и буду рангиране у оквиру 
одобрених квота за тај студијски програм, али само као студенти 
који се сами финансирају; и на ове студенте се касније примењују 
одредбе Закона о високом образовању (уколико испуни услове, у 
каснијим годинама може да буде финансиран из буџета).

Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне 
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса 
за све студијске програме које реализују. 

Ово се нарочито односи на додатне услове који важе за сваки 
појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане обавезе 
(нпр: полагање пријемног испита само у случају значајно већег 
броја пријављених кандидата за студијски програм мастер или 
докторских академских студија), мерила, критеријуми и поступања 
за рангирање пријављених студената, па ће и ови елементи бити 
објављени у Конкурсу на сајту Универзитета. 

Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо 
Факултетима да у условима за упис на студијске програме које 
организују јасно дефинишу међународна и национална такмичења 
за средњошколце која ће бити признавана за додатно вредновање 
и/или ослобађање од полагања појединих предмета на пријемном 
испиту. 

За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду, 
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.

РОК: најкасније до 1. април 2016. године

4.  Укупне квоте студената
У Конкурсу за упис студената за школску 2016/2017. годину 

укупне квоте подразумевају следеће:
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А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота 
(Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), уписују се:

* држављани Републике Србије
* припадници српске националности из суседних земаља (у 

складу са Упутством Министарства просвете за спровођење уписа)
* кандидати пријављени кроз афирмативне мере Министарства 

просвете Републике Србије у циљу проширења обухвата и 
доступности високог образовања за особе са инвалидитетом и 
припаднике Ромске националне мењине. 

Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота 
(Утврђена Одлуком Сената Универзитета, 

уписују се:
*држављани Републике Србије Србије, који нису рангирани у 

оквиру буџетске квоте 
*припадници српске националности из суседних земаља који 

нису остварили право на буџетски статус 
* страни држављани
– ван квоте уписују се:
* студенти који се уписују без пријемног испита (Статут 

Универзитета у Београду)
Руководство факултета треба да одговорно процени 

оправданост уписа студената који се уписују без пријемног 
испита, водећи рачуна о квалитету наставног процеса и о 
границама толеранције из Упутства за припрему документације за 
акредитације.

Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани 

Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у 
школској 2015/2016. години, пријављују се на факултете и полажу 
пријемни испит у оквиру другог уписног рока, ако у тренутку 
предаје докумената за први уписни рок не поседују одговарајућу 
документацију и нису започели процес нострификације 
средњошколских исправа. Број студената који припадају овој 
категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о броју студената 
који ће се финансирати из буџета.
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2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет 
у Србији“ и „Србија за Србе у региону“ 

5. Кандидати који су завршили струковне студије имају 
право уписа на студијске програме основних академских студија, 
у складу са Статутом Универзитета.

Ови кандидати се могу уписати на студијске програме 
академских студија које реализује Универзитет, односно факултети 
у његовом саставу, по конкурсу за упис студената уз полагање 
пријемног испита, уколико се рангирају у оквиру одобрене квоте 
за тај студијски програм.

Након уписа студената високошколска установа врши 
процену испита положених на студијском програму струковних 
студија, доноси одлуку о евентуалном признавању испита, односно 
дела испита, и одређује које предмете и у ком обиму студент треба 
да полаже на уписаном студијском програму.

Високошколска установа ће водити рачуна да својим одлукама 
о признавању испита не изједначи струковну и академску врсту 
образовања. 

Напомена: Уколико је диплома о завршеном студијском 
програму струковних студија стечена ван територије Републике 
Србије признавање дипломе и положених испита се обавља на 
Универзитету у складу са актима Универзитета у Београду.

6. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе 

одлуке Савета Универзитета/факултета о висини школарине за 
сваки студијски програм свих врста и нивоа студија који ће бити 
организовани у школској 2016/2017. години. 

Препорука је да Савети факултета приликом доношења 
одлуке о висини школарине, за појединачне студијске програме, 
евентуално увећање износа школарине утврде највише за износ 
стопе инфлације у претходној години.

Универзитет ће, у складу са Законом, пре расписивања 
Конкурса доставити обједињене податке о школаринама ресорном 
Министарству.

РОК: најкасније до 1. фебруара 2016. године.
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7. Почетак наставе 
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње 

рокове за почетак наставе у школској 2016/2017. години, и то: 
* настава на студијским програмима основних струковних, 

основних академских и интегрисаних академских студија почиње 
најкасније 3. октобра 2016. године; 

* настава на студијским програмима специјалистичких 
струковних студија, специјалистичких академских студија, мастер 
и докторских академских студија почиње најкасније до 17. октобра 
2016. године, осим уколико настава почиње у летњем семестру.

8. Спровођење Конкурса
Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство 

за спровођење Конкурса. Упутство је усклађено са стручним 
упутством Министарства просвете.

Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико 
желе да користе права по афирмативним акцијама и доставе 
документацију којом доказују припадност одређеној популацији 
за коју се спроводи афирмативна акција. Детаљнији подаци о 
потребној документацији и процедури биће назначени у Упутству 
за спровођење Конкурса.

Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне 
акције, остварити сарадњу са Националним саветом за Ромску 
националну мањину.

Такође, кроз сарадњу са Центром за студенте са хендикепом 
Универзитета у Београду реализоваће се афирмативна акција 
уписа кандидата са хендикепом.

У оквиру Центра биће формирана радна група за стручну и 
консултативну помоћ. Радну групу именује ректор. Радна група ће 
бити састављена од три члана (два члана из Института за медицину 
рада Медицинског факултета у Београду и једног члана који је 
наставник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију). 
Овакав модел ће бити примењен уколико Министарство не предложи 
другачији начин реализације наведене афирмативне мере.

Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма 
„Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“, уколико се 
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ови програми буду реализовани у наредној школској години, 
пријављују се и полажу пријемни испит у другом уписном року. 
Пре пријаве ови кандидати су у обавези да приступе поступку 
признавања раније стечених диплома (у иностранству) за потребе 
наставка образовања. 

9.  Календар спровођења Конкурса за упис студената 
у прву годину студија првог, другог и трећег степена за 
школску 2016/2017. годину, на студијске програме чији су 
носиоци Универзитет и факултети у његовом саставу
Календар је усклађен са предлогом за крајње рокове за 

почетак наставе за студијске програме различитих врста и нивоа 
студија.

Детаљни подаци о роковима и терминима ће бити дефинисани 
кроз Конкурс.

Упис на основне струковне студије, основне академске 
студије, интегрисане академске студије

*Први (јунски) уписни рок
– 22. јун – 26. јун 2016. год. – пријава и пријем докумената;
– 27. јун – 3. јул 2016. год. – пријемни испити и провера 

способности;
– најкасније 4. јула 2016. год. до 16 часова – факултети 

објављују прелиминарне ранг листе по студијском програму;
– најкасније до 10. јула 2016. год.– Универзитет објављује 

коначне ранг листе по студијским програмима које су основ за 
упис;

– 10. – 14. јул 2016. год. – упис кандидата;
– 14. јул 2016. године до 16 часова – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима 
и број слободних места;

– најкасније 18. јул 2016. год. – седница Централне комисије 
за упис на којој ће бити утврђена слободна места за други уписни 
рок.

*Други (септембарски) уписни рок
– 1 - 3. септембар 2016. год. – пријава и пријем докумената;
– 4 - 7. септембар 2016. год. – пријемни испити;
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– најкасније 8. септембар 2016. год. до 12 часова – факултети 
објављују прелиминарне ранг листе;

– најкасније 13. септембра 2016. год. у 12 часова – Универзитет 
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су 
основ за упис;

– најкасније до 16. септембра 2016. год. у 14 часова – упис 
кандидата;

– 17.септембар 2016. године – факултети достављају 
Универзитету број уписаних студената по студијским програмима.

У оквиру другог уписног рока обавља се пријем докумената, 
провера и одобравање уписа кандидата који се уписују без пријемног 
испита, а у складу са Статутом Универзитета, уважавајући 
могућности факултета.

Упис на мастер академске, специјалистичке академске, 
докторске академске и специјалистичке струковне студије

*Први уписни рок
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских 

програма спроводе конкурс односно, објављују листе пријављених, 
спроводе пријемни испит и проверу способности уколико је 
предвиђено студијским програмом, утврђују рокове и спроводе 
поступке жалбе.

Факултети су дужни да омогуће:
– до 5. октобра 2016. год.– пријава и пријем докумената;
– најкасније до 10. октобра 2016. год. у 12 часова – факултети 

објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету;
– најкасније до 11. октобра 2016. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су 
основ за упис;

– најкасније до 14. октобра 2016. год. – упис кандидата;
– најкасније до 15. октобра 2016. године – факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима и број слободних места.

*Други уписни рок 
Уколико на неком од студијских програма буде слободних 

места, биће организован други уписни рок који треба да буде 
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завршен најкасније до 24. октобра 2016. године. Захтев за 
организацију другог уписног рока одобрава Централна комисија, 
која о овоме обавештава Сенат на првој редовној седници. 
Информације и детаљнији подаци, као и динамика слања 
података о другом уписном року треба да буду објављене на сајту 
Универзитета и факултета. 

Упис кандидата се организује када Универзитет објави 
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.

10. Одложен почетак реализације наставе на 
студијском програму
Факултети могу предложити Сенату да на неким од студијских 

програма за које се расписује конкурс за упис, настава почне од 
летњег семестра. 

У том случају у Конкурсу ће бити посебно наведени овакви 
програми. 

Трећи уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а 
за које су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње 
у летњем семестру школске 2016/2017. године биће организован у 
периоду 18 – 31. јануар 2017. године. Детаљни подаци о терминима 
везаним за трећи уписни рок морају бити објављени на сајту 
факултета и Универзитета најкасније до 31. децембра 2016. године.

Уколико на неком од студијских програма буде слободних 
места, четврти уписни рок ће бити организован и треба да буде 
завршен најкасније до 13. фебруара 2017. године. 

Захтев за организацију другог и четвртог уписног рока 
одобрава Централна комисија, која о овоме обавештава Сенат на 
првој редовној седници. Информације и детаљнији подаци, као и 
динамика слања података о другом и четвртом уписном року треба 
да буду објављене на сајту Универзитета и факултета. 

Упис кандидата се организује када Универзитет објави 
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.

11. Организација пријемног испита за студенте са 
инвалидитетом
У складу са препознатом друштвеном одговорношћу 

и афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће 
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предузети одређене мере како би било омогућено кандидатима са 
инвалидитетом да пријемни испит полажу на начин прилагођен 
њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Под 
тим се сматра другачија организација полагања испита, а не 
редуковање садржаја тестова или измена питања.

Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да 
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити 
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног 
испита прилагоди кандидату.

Наведени су најчешћи облици прилагођавања уз могућност 
да ће се у пракси појави потреба и за неким другим видом 
прилагођавања који није наведен.

1. Тестови са увећаним фонтом слова у односу на стандардне 
тестове. Овај вид прилагођавања најчешће захтевају кандидати са 
делимично оштећеним видом;

2. Одређивање особе, од стране високошколске институције 
на којој кандидат конкурише, која ће имати улогу асистента током 
полагања. То значи, да особа којој је потребна подршка приликом 
попуњавања теста због потпуног оштећења вида или немогућности 
писања и читања (дислексија, дисграфија, дискалкулија, слаба 
покретљивост руку) може добити особу која ће то радити уместо 
ње. Асистент чита кандидату на пријемном испиту тест и попуњава 
уместо њега.

3. Више времена за полагање испита за особу која има 
поремећај концентрације или отежано пише.

4. Посебна просторија у којој ће кандидат полагати пријемни 
испит, када је то неопходно.

За све додатне информације можете се обратити Центру за 
студенте са хендикепом Универзитета у Београду на број 011/33 - 
70-686. 

12. Анализа уписа
Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем 

веб севиса) о свим студентима уписаним у школску 2016/2017. 
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годину по расписаном Конкурсу, по студијским програмима за 
све врсте и нивое студија, податке о структури уписаних студената 
и оствареним резултатима на пријемним или испитима провере 
способности и то:

– Најкасније до 17. октобра 2016. године за студије првог 
нивоа

– Најкасније до 24. новембра 2016. године за студије другог 
и трећег нивоа.

Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да 
Универзитету путем веб севиса доставе податке о свим студентима 
уписаним у школску 2016/2017. годину.

На основу ових података, биће урађене одговарајуће анализе 
и Централна комисија ће припремити извештај о упису. Извештај 
усваја Сенат.

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 06-478/4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 26 и 27. Закона о изменама и допунама Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, број 99/2014) и 
члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст), Сенат 
је на седници одржаној 13. априла 2016. године донео

О Д Л У К У 
О СКУПУ ПОДАТАКА, НАЧИНУ И ДИНАМИЦИ 

ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Информациони систем Универзитета чине обједињени 
подаци из евиденција свих чланица и воде се као јединствена база 
података.

За потребе вођења евиденција, издавања јавних исправа, 
статистика и анализа у Информационом систему Универзитета 
посебно се прикупљају подаци о студијским програмима, 
кандидатима за упис, уписаним студентима, наставном особљу и 
ненаставном особљу.

На основу анализа успешности слања података веб сервисима 
и на основу анализа опремељености факултета одговарајућим 
информационим системом прописује се динамика слања по 
областима. Факултети Универзитета у Београду из својих локалних 
информационих система достављају податке Информационом 
систему Универзитета (ИСУ) по спецификацији датој у наставку. 
Подаци или промене података шаљу се свакодневно (препоручује 
се слање у току ноћи). У случају нетехничких грешака приликом 
слања података, аутоматски мејл о грешкама ће бити послат на 
мејл адресе које пријављује факултет.

Подаци о студијским програмима

За све акредитоване студијске програме и усаглашене 
студијске програме, по Закону о високом образовању из 2005, 
надлежна служба Универзитета у Београду води податке по 
спецификацији у табели СП1.
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Р. 
бр.

Податак Обавезан
Јавно 

видљив 
 (на вебу)

1 назив студијског програма Да Да
2 назив студијског програма на енглеском Да Да
3 врста и ниво студија Да Да
4 универзитетска шифра (ИД) студијског 

програма
Да Да

5 прва школска година уписа студената и 
организације наставе

Да Да

6 дужина трајања студија Да Да
7 укупан број ЕСПБ који је предвиђен 

студијским програмом
Да Да

8 начин студирања (на даљину / у седишту 
установе) Да Да

9 језик извођења наставе Да Да
10 академски/стручни/научни назив који се 

стиче
Да Да

11 информације о свим акредитацијама и 
доакредитацијама студијског програма:

1. ако је акредитација обављена: 
индикатор да ли се ради о акредитацији 
или допуни акредитације, датум 
акредитације или допуне акредитације 
и дозволе за рад, назив студијског 
програма, назив студијског програма на 
енглеском, академски/стручни/научни 
назив, генералије студијског програма, 
одобрен број студената URL уверења 
о акредитацији тј. допуне уверења о 
акредитацији и дозволе за рад или 

2. ако је акредитација у току: датум 
подношења захтева за акредитацију

Да Да
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12 научна област којој припада студијски 
програм

Да Да

13 поље којем припада студијски програм Да Да
14 уколико је студијски програм заједнички, 

или за стицање дупле дипломе евидентира 
се врста дипломе, број и датум уговора 
о реализацији студијског програма 
и све партнерске високошколске 
установе, њихове генералије и податак о 
акредитацији у седишту

Да Да

15 генералије студијског програма (циљеви, 
исходи, услови уписа, приступ даљим 
студијама, професионални статус)

Да Да

Табела СП1: Спецификација података о студијским програмима

Напомене: Назив студијског програма мора бити јединствен 
у оквиру факултета, врсте студија, прве школске године уписа, 
начину студирања, језику извођења наставе, броју ЕСПБ, и 
академског/стручног/научног назива који се стиче. Уколико се 
студијски програм изводи на енглеском језику, онда је потребно 
ставке 10, 12, 13 и 15 водити и на српском и на енглеском језику. 
Подаци из ове евиденције ће бити коришћени за каталог студијских 
програма као и за контролу послатих података од стране факултета.

Пресек евиденције студијских програма декани могу 
детаљније проверити на линку:

http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/sifre-studijskih-programa. 

Подаци о наставном и ненаставном особљу

Факултети су дужни да достављају податке о наставном особљу 
по спецификацији у табелама Н1, Н2 и З1. Подаци за базу података 
ФИНВО (финансирање високог образовања) Министартсва 
провете, науке и технолошког развоја су обухваћени наведеним 
скупом података, али одређени подаци из тог скупа нису обавезни 
за достављање Универзитету у Београду.
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Р. 
бр.

Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 име Да Да
2 презиме Да Да
3 име родитеља Да Да
4 ЈМБГ Да Не
5 е-mail адреса Да Да
6 фиксни телефон (пословни) Да Да
7 пол Да Не
8 области научног интересовања Не Да
9 држављанство Да Не
10 лична веб страна Не Да
11 да ли је ангажован у настави Да Да
12 да ли може бити ментор на ДАС Да Да

Табела Н1: Спецификација података о наставном особљу 

За актуелно звање, као и за сва претходна звања којима је 
рок за реизбор био од 1.10.2013. на даље, за наставно особље је 
потребно достављати податке наведене у табели Н2.

Р. 
бр.

Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 звање Да Да
2 датум одлуке Да Не
3 датум истицања Да[1] Не

4
институција на којој је стечено 
звање

Не Да

Табела Н2: Спецификација података о изборима у звање (1 – где је 
применљиво)

За сва активна запослења/ангажовања, као и за претходна 
запослења/ангажовања која су истекла после 1.10.2013, односно 
којима је поље „датум до“ од 1.10.2013. на даље, за наставно и 
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ненаставно особље је потребно достављати податке наведене у 
табелама З1 и З2. Подаци из табеле З2 се уносе за сво наставно 
и ненаставно особље које је у току посматраних запослења/
ангажовања примало функцијске додатке.

Р. бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 врста радног односа / ангажовања Да Да

2
проценат радног односа / 
ангажовања

Да Да

3
од датума (датум почетка радног 
односа / ангажовања)

Да Не

4
до датума (датум краја радног 
односа / ангажовања)

Да Не

5 датум истицања уговора Да[1] Не
6 категорија запосленог Да Да
7 радно место Не Не
8 коефицијент за обрачун зараде Не Не
10 начин финансирања Не Не

11
да ли је примарно запослен на тој 
на институцији

Не Не

Табела З1: Спецификација података о запослењима (1 – где је 
применљиво)

Категорије запосленог могу бити:
– наставник
– сарадник
– истраживач

Р.бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 функцијски додатак (проценат) Не Не
2 датум почетка важења Не Не
3 датум завршетка важења Не Не

Табела З2: Спецификација података о функцијским додацима
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За сво активно наставно и ненаставно особље је потребно 
доставити податке о највише стеченом формалном образовању 

Р.бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 ниво образовања Не Да
2 област образовања Не Не
3 година стицања образовања Не Да
4 држава стицања образовања Не Не
5 град стицања образовања Не Не
6 институција стицања образовања Не Не

Табела З3: Спецификација података о највишем стеченом 
формалном образовању

Факултети су дужни да достављају податке о ненаставном 
особљу по спецификацији у табели НН1 и З1.

Р.бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 име Да Да
2 презиме Да Да
3 име родитеља Да Да
4 ЈМБГ Да Не
5 пол Да Не
6 е-mail адреса Не Не
7 фиксни телефон (пословни) Не Не
8 стручна спрема Да Не

Табела НН1: Спецификација података о ненаставном особљу 

– Категорије запосленог могу бити:
– административно особље
– техничко особље
– ИКТ особље
– остало техничко особље
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Успешност слања података декани могу детаљније проверити 
на линковима:

http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-nastavnika, 
http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-nenastavnog-osoblja. 

Област кандидати

Факултети су дужни да достављају податке о пријављеним 
кандидатима и коначним ранг листама кандидата за упис на 
студијске програме свих врста и нивоа студија по спецификацији 
у табелама К1 и К2:

Општи подаци о кандидатима/ранг листи:

Р.бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 школска година Да Да
2 уписни рок Да Да

3
факултетска шифра (ИД) 
студијског програма

Да Да

4 да ли је организован уписни рок Да Да
5 посебан услов уписа[1] Да Да
6 да ли је завршено пријављивање Да Да
7 да ли је завршено рангирање Да Да

Табела К1: Спецификација података о ранг листи (1 – посебан 
услов уписа се наводи као ставка „нема“ уколико је реч о главној 

ранг листи, или као нека друга ставка уколико се ради о посебним 
листама за хендикепиране, Роме и слично).

Р. бр. Податак Обавезан
Јавно видљив 

 (на вебу)
1 ранг листа Да Да
2 број пријаве Да Да
3 име Да Да
4 презиме Да Да
5 име родитеља Да Да



Гласник Универзитета у Београду26

6 пол Да Не
7 ЈМБГ Да[1] Не
8 држављанство Да Не
9 број пасоша Да[2] Не
10 националност Да Не
11 посебна потреба за подршком Да Не

12
успех у средњој школи (све 4 
године)

Да[3] Да

13 број бодова из средње школе Да[3] Да

14
успех (просечна оцена) први 
степен

Да[4] [5] Да

15
успех (просечна оцена) други 
степен

Да[5] Да

16
број бодова на основу успеха са 
претходних студија

Да[4] [5] Да

17 број бодова пријемни Да[6] Да

18
број бодова остало (по додатним 
критеријумима осим успеха на 
претходним студијама)

Да[8] Да

19 број бодова укупно Да[6] Да
20 ранг Да[6] Да

21
статус (рангиран, одустао, 
дисквалификован)

Да Да

22 посебни услови уписа Да Не

23
институција на којој је полагао 
пријемни испит

Да[7] Да

Табела К2: Спецификација података о кандидатима (1 – обавезно 
за држављане РС, 2 – обавезно за стране држављање, 3 – обавезно 
за упис на први степен, 4 – обавезно за упис на други степен, 5 – 

обавезно за упис на трећи степен, 6 – обавезно уколико је завршено 
рагирање, 7 – обавезно за први додатни и други додатни уписни 

рок, 8 – обавезно за упис на други и трећи степен уколико је 
предвиђено пријемним испитом)



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 27

Посебни услови уписа могу бити:
– мањинска група – Роми
– студент са хендикепом
– завршена средња школа у иностранству
– пројекат „Свет у Србији“
– пројекат „Србија за Србе из региона“

Посебна потреба за подршком може бити (преузето из ШВ-20 
обрасца):
1. Помоћ у обављању основних радњи на факулету (кретање, 

исхрана и сл.)
2. Архитектонска доступност за особе које се отежано крећу и 

кориснике колица (прилагођене просторије, платформе и 
лифтови)

3. Архитектонска доступност за слепе и слабовиде особе (тактилна 
сигнализација)

4. Скенирање или прилагођавање литературе у доступном 
формату (увећана штампа, електронски, аудио и Брајево 
писмо)

5. Употреба других асистивних технологија
6. Ангажовање тумача знаковног језика
7. Превоз до високошколске установе доступан особама са 

тешкоћама у кретању
8. Постојање индуктивних петљи у високошколској установи
9. Помоћ у вербалном обраћању
10. Помоћ у упознавању начина функционисања високошколске 

установе
11. Прилагођавање распореда и времена трајања академских 

активности
12. Помоћ у савладавњу академских обавеза (учење, писање 

семинарских радова и сл.)
13. Ништа од наведеног
14. Није се изјаснио

Напомене: 
1. Пријављене кандидате је потребно доставити најкасније до 

поноћи онога дана када се завршава пријава. 
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2. Приликом слања листе пријављених кандидата, шаљу се сви 
подаци наведени у табели К1, као и подаци под тачкама од 1 до 
16, као и 21 наведени у табели К2. 

3. Коначне ранг листе шаљу се одмах након формирања, а 
обавезно пре почетка уписа.

4. Непотпуни или невалидни подаци (нпр. без држављанстава, 
националне припадности или пола, без ЈМБГ-а или броја 
пасоша, унети латиницом, унети великим словима) неће бити 
прихваћени. 

5. Факултет мора послати податке о ранг листи за први и други 
уписни рок, без обзира да ли је рок организован или не, што се 
наглашава индикатором под бројем 4 у табели К1.

6. Факултет шаље податке за први додатни и други додатни 
уписни рок, на коме су кандидати којима је признат резултат 
полагања пријемног испита на другом студијском програму/
факултету, уколико такви кандидати постоје. Уколико не 
постоје, факултет не треба да шаље листе кандидата за први 
додатни и други додатни уписни рок. 

7. Сви пријављени кандидати морају бити и на ранг листи, 
укључујући и кандидате који су дисквалификовани или који су 
одустали.

8. Ранг листе за први и други уписни рок морају садржати ранг за 
све кандидате осим за кандидате који су дисквалификовани или 
који су одустали. Ранг листе за први додатни и други додатни 
уписни рок не морају садржати ранг уколико је број кандидата 
мањи од броја слободних места.

9. Кандидати који су уписани по посебним условима треба да се 
налазе на истој ранг листи као и сви остали кандидати. Њихов 
ранг треба да буде одређен као и свим осталим кандидатима. 

10. Факултет је у обавези да наведе и универзитетску шифру 
студијског програма, за све студијске програме, за које је 
расписан конкурс, почевши од школске године 2014/15 на даље.

11. Кандидати ослобођени полагања пријемног испита треба да имају 
евидентиран максималан број бодова на пријемном испиту.

12. Кандидати који имају укупан број бодова мањи од 30 не могу 
бити уписани на студијски програм на првом степену студија.
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Успешност слања података декани могу детаљније проверити 
на линку: 

http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-kandidata.

Подаци о студентима

Факултети су дужни да достављају податке о студентима који 
студирају или су студирали по Закону о високом образовању из 
2005. године. 

За све наведене студенте треба доставити податке по 
спецификацији у табелама С1, С2, С3 и С4. Изузетак су подаци 
о студентима који немају упис у 2016/17, а којима факултет не 
располаже (нпр. студент који је дипломирао 2012/13, а о коме 
факултет нема податке о социо-економском статусу).

Р.бр. Податак Обавезан

1 име Да
2 презиме Да
3 име родитеља Да
4 пол Да
5 датум рођења Да
6 општина рођења Да[3]
7 држава рођења Да
8 држава пребивалишта Да
9 општина пребивалишта Да
10 место пребивалишта Да
11 тип насеља места сталног становања Да
12 улица Да
13 кућни број Да

14
контакт телефон студента (мобилни или 
фиксни) Да

15 ЈМБГ Да[1]
16 држављанство Да



Гласник Универзитета у Београду30

17 број пасоша Да[2]
18 идентификатор на ранг листи Не
19 националност Да
20 брачни статус Да
21 е-mail адреса Да
22 посебна потреба за подршком Да
23 број индекса Да
24 врста студија Да
25 завршена средња школа Да
26 врста завршене средње школе Да
27 држава завршене средње школе Да
28 општина завршене средње школе Да
29 календарска година завршетка средње школе Да
30 ВШУ завршетка 1. степена образовања[5] Да[4]
31 држава завршетка 1. степена образовања[5] Да[4]
32 датум завршетка 1. степена образовања[5] Да[4]

33
врста студија завршеног 1. степена 
образовања[5] Да[4]

34
број освојених ЕСПБ на завршеном 1. степену 
образовања[5] Да[4]

35
број решења о признавању завршеног 1. 
степена образовања[5] Да[4]

36
датум решења о признавању завршеног 1. 
степена образовања[5] Да[4]

37 ВШУ завршетка 2. степена образовања[5] Да[4]
38 држава завршетка 2. степена образовања[5] Да[4]
39 датум завршетка 2. степена образовања[5] Да[4]

40
врста студија завршеног 2. степена 
образовања[5] Да[4]

41
број освојених ЕСПБ на завршеном 2. степену 
образовања[5] Да[4]
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42 број решења о признавању завршеног 2. 
степена образовања[5] Да[4]

43 датум решења о признавању завршеног 2. 
степена образовања[5] Да[4]

44 календарска година првог уписа на наведени 
СП Да

45 школска година првог уписа на наведени СП Да
46 начини издржавања током студија Да
47 главни начин издржавања током студија Да
48 држава становања током студија Да
49 општина становања током студија Да
50 улица становања током студија Да
51 кућни број становања током студија Да
52 тип смештаја за време студирања Да
53 главни радни статус студента Да
54 да ли студент издржава друга лица (и која) Да
55 школска спрема оца Да
56 школска спрема мајке Да
57 радни статус родитеља / издржаваоца Да
58 занимање родитеља / издржаваоца Да

Табела С1: Спецификација података о уписаним студентима (1 
– обавезно за држављане Републике Србије, 2 – обавезно за стране 
држављање, 3 – обавезно за лица рођена на територији Републике 
Србије, 4 – обавезно, 5 – или пређеног дела студијског програма)

О сваком упису, тј. промени статуса студената, од почетка до 
завршетка студија, потребно је водити следеће податке:

Р.бр. Податак Обавезан

1 начин финансирања Да
2 школска година Да

3
факултетска шифра (ИД) студијског 
програма / модул

Да



Гласник Универзитета у Београду32

4 датум уписа Да
5 врста статуса Да
6 година студија Да[1]
7 посебни услови уписа Да

8
проценат ослобођења плаћања 
школарине

Не

9 број решења / одлуке / уговора о учењу Да[2]
10 датум решења / одлуке / уговора о учењу Да[2]

Табела С2: Спецификација података о уписима тј. статусима 
студената (1 – обавезно за факултете који воде годину студија, 2 

– само за врсте статуса који су у листи са врстама статуса датој 
у наставку означени звездицом)

Врста статуса може бити:
•	 (почетни) упис са ранг листе пријемног испита
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (завршене 

друге студије истог нивоа и врсте студија) *
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (прелазак 

са другог студијског програма) *
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис после 

истека двоструког рока)
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис после 

исписа)
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (упис после 

губитка статуса због неуписивања школске године)
•	 (почетни) упис без рангирања на пријемном испиту (завршене 

старе магистарске студије) *
•	 (почетни, архивиран) комисијски упис
•	 (почетни или средишњи, архивиран) регуларан упис
•	 (средишњи) упис наредне школске године студија
•	 (средишњи) продужетак рока *
•	 (средишњи) мировање *
•	 (средишњи) студент на размени (мобилност) *
•	 (крајњи) изгубљен статус због неуписивања
•	 (крајњи) испис
•	 (крајњи) дисциплинска мера искључења *
•	 (крајњи) изгубљен статус због прекорачења законског рока *
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•	 (крајњи) дипломирање
•	 (посебан статус) упис гостујућег студента *
•	 (посебан статус) испис гостујућег студента

Напомена: Информација о дипломирању се мора послати 
независно од захтева за издавање дипломе. Универзитет има 
потребу за информацијама о броју дипломираних студената, 
независно од чињенице да ли су ушли у процедуру издавања 
дипломе или не. За студенте на студијским програмима на којима 
је предвиђен завршни рад се шаље чим је у инвормациони систем 
унета информација о завршном раду; на студијским програмима на 
којима није предвиђен завршни рад, информација о дипломирању 
треба да буде послата најкасније када истекне школска година у 
којој је студент остварио све обавезе и број ЕСПБ бодова који је 
предвиђен студијским програмом.

О свим студентима о којима се шаљу подаци, потребно 
је послати и информације о стеченим ЕСПБ бодовима, и то 
појединачно на положеним испитима, урађеним обавезама, 
спољним испитима и дипломском раду, и то: 

Р.бр. Податак Обавезан

1 акроним (шифра) Да
2 назив Да
3 статус (изборни / обавезни) Да
4 ЕСПБ Да
5 година студијског програма Да[1]
6 школска година Да
7 испитни рок Да[2]
8 оцена Да
9 датум Да
10 наставник / комисија Да

Табела С3: Спецификација података о оствареним ЕСПБ бодовима 
студента (1 – само за факултете који воде годину студијског 

програма, 2 – само за положене и неположене испите)
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Р.бр. Податак Обавезан

1 студент Да
2 предмет Да
3 школска година Да
4 изборност Да

Табела С4: Спецификација података о праћењу предмета (само од 
школске 2014/15 на даље, и то и прва и поновљена праћења предмета)

Напомене: 
1. За све студенте који имају упис у 2015/16 школској години 

обавезно је доставити академску e-mail адресу. Студенту 
академску адресу обезбеђује факултет. Факултет може: 1. 
аутоматски отварати e-mail адресе, користећи e-mail сервис 
Рачунарског центра Универзитета у Београду (РЦУБ), 2. 
аутоматски отварати e-mail адресе користећи сопствене 
ресурсе. E-mail адресе користе се за аутентификацију и 
академску комуникацију са студентима.

2. Сваки студент мора имати уписе за све школске године од 
школске године уписа до текуће школске године, тј. до школске 
године у којој му је престао статус студента. У једној школској 
години је дозвољено да студент има више од једног средишњег 
статуса, у складу са законом. Није дозвољено да постоји 
прескочена школска година у списку статуса студената. 

3. Статус „дипломирање“ се, изузетно, не води експлицитно у 
табели статуса студента, већ у табели са информацијама о 
дипломирању. За дипломиране студенте се доставља и обавезан 
податак „укупна просечна оцена“, као и наслов завршног 
рада уколико је израда завршног рада предвиђена студијским 
програмом. 

4. Статуси морају поштовати редослед (почетни, средишњи, 
крајњи) који је наведен у горе датој листи статуса. За досије не 
смеју постојати два почетна или два крајња статуса. Статуси 
који се односе на школске године пре 2014/15 могу користити 
и архивиране шифре из шифраника статуса (регуларан упис, 
комисијски упис). 
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5. Статуси „упис гостујућег студента“ и „испис гостујућег студента“ 
су предвиђени за гостујуће студенте у складу са Статутом 
Универзитета, којима су ови статуси почетни, односно крајњи, 
респективно. 

6. За упис са ранг листе, факултет мора послати или локални 
идентификатор кандидата на ранг листи, или број пасоша или 
ЈМБГ који мора постојати у списку рангираних кандидата на 
том студијском програму. Подаци о студентима прве године 
студија који су означени као уписани са ранг листе, а који не 
могу бити пронађени на истој ранг листи преко идентификатора 
на ранг листи, ЈМБГ-а или броја пасоша неће бити прихваћени. 

7. У информацијама о стеченим ЕСПБ бодовима је потребно 
слати и испите које студент није положио, као и информацију 
да ли је студент изашао на испит или не. Подаци о поништеним 
оценама се не достављају. 

8. Праћење предмета је потребно евидентирати и за прва и за 
поновљена праћења предмета. 

9. Подаци о студентима по старом закону се не шаљу. Универзитет 
може накнадно прописати обавезу слања података и за старе 
студенте.

10. Факултет је у обавези да наведе и универзитетску шифру 
студијског програма, за све усаглашене и акредитоване 
студијске програме.

11. Сви подаци наведени у табели С1 (укључујући и податке за 
потребе годишњих статистичких истраживања, тј. ШВ-20 
обрасца) се прате само за тренутно тј. последње познато стање. 
Временска компонента за ове податке тренутно није од интереса. 

12. Слање података за електронске ШВ-20 обрасце је обавезно за 
све студенте уписане у 2016/17 на свим врстама и нивоима 
студија. Сви подаци за електронски ШВ-20 образац морају бити 
попуњени. Препорука је да студенти и бруцоши попуњавају 
самостално ШВ-20 образац путем интернета, а да студентске 
службе контролишу унете податке.

Успешност слања података декани могу детаљније проверити 
на линку: 

http://webserver.rcub.bg.ac.rs/sr/pregled-studenata.
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Подаци из ове облaсти неће бити видљиви на веб страници 
Универзитета.

Заједничке ставке

Стручне службе Универзитета подносе Сенату извештаје о 
успеху у слању података који предузима мере уколико се задати 
рокови не испоштују.

Декани факултета одговорни су за тачност, обраду, 
публиковање и безбедност података локалних информационих 
система.

Декани факултета одговорни су за тачност и ажурност 
послатих података у ИСУ.

Након пријема података у ИСУ, Универзитет у Београду нема 
права промене података које су послали факултети. Универзитет у 
Београду објављује јавно само унапред договорене податке. 

Право на статистичку обраду података пристиглих од 
факултета имају Сектор за студије и науку и Сектор за обезбеђење 
квалитета Универзитета у Београду. На основу Закона о високом 
образовању, Универзитет прослеђује податке Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја, а на захтев податке из ШВ-
20 образаца и Републичком заводу за статистику. Сектор за студије 
и науку може доставити анонимне или статистички обрађене 
податке.

Ректор Универзитета одговоран је за тачност и безбедност 
података у ИСУ.

Временски оквир за достављање података

Све податке о кандидатима и уписаним студентима на 1. 
годину студија на свим нивоима и врстама студија потребно 
је доставити према датумима наведеним у Политици уписа за 
2016/17. годину која је усвојена на седници Сената 3.2.2016.

1.5.2016. Сви студенти у евиденцији морају да имају 
континуиране уписе (без „прескочених“ школских година).

1.6.2016. Ажурирани и допуњени подаци о студијским 
програмима, без генералија (стручне службе Универзитета).

1.6.2016. Допуњени подаци о наставном и ненаставном особљу
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30.9.2016. Сви студенти у евиденцији морају да имају све 
раније наведене податке исправно попуњене.

1.12.2016. Подаци о свим уписаним студентима на све године 
студија, на свим врстама и нивоима студија. Сви студенти који су 
у претходној школској години имали упис, морају имати јасно 
дефинисан статус до овог датума. Студенти који нису дошли на 
упис у текућој школској години до наведеног датума, такође морају 
у информационом систему имати јасно евидентирану тај податак. 
Изузетак су студенти на студијским програмима који започињу 
наставу у летњем семестру; за те студенте је ове податке потребно 
доставити до 5.3.2017.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-786/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик 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, 86/15 и 100/07 – аутентично тумачење), и члана 79. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст) а на предлог наставно-научних већа 
факултета у саставу Универзитета у Београду и Већа за студије при 
Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
3. фебруара 2016. године донео је 

О Д Л У К У 

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву 
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2016/2017. годину према табели која се налази у прилогу ове 
Одлуке и њен је саставни део.

(2) ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју 
студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета према табели која се налази у прилогу ове 
Одлуке и њен је саставни део

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 06-78/5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - Предлог уписних квота студената за шкoлску 2016/2017. годину за све врсте и нивое студија

Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У

Архитектонски факултет 200 104 304 160 104 264 0 32 32 3 29 32
Архитектура - 180 еспб 160 80 240
Архитектура - 300 еспб 40 24 64
Архитектура 118 58 176
Архитектура на енглеском 0 24 24
Унутрашња архитектура 21 11 32
Интегрални урбанизам 21 11 32
Енергетски ефикаснa и
зелена архитектура 0 32 32
Архитектура и урбанизам 3 19 22
Архитектура и урбанизам на
енглеском језику 0 10 10
Грађевински факултет 280 120 400 210 50 260 0 30 30 15 10 25

Геодезија и геоинформатика 40 20 60
Грађевинарство 240 100 340
Грађевинарство 170 30 200

Геодезија и геоинформатика 40 20 60
Енергетска ефикасност,
одржавање и процена
вредности објеката у
високоградњи 0 30 30
Грађевинарство 12 8 20

Геодезија и геоинформатика 3 2 5
Електротехнички факултет 420 180 600 350 100 450 30 50 80
Електротехника и
рачунарство 400 100 500
Софтверско инжењерство 20 80 100
Електротехника и
рачунарство 350 100 450
Електротехника и
рачунарство 30 50 80

Машински факултет 520 20 540 384 32 416 10 40 50

Машинско инжењерство 520 20 540
Машинско инжењерство 384 32 416
Машинско инжењерство 10 40 50
Рударско-геолошки
факултет 245 53 298 108 47 155 23 22 45

Хидрогеологија 30 6 36
Рударско инжењерство 65 15 80
Геотехника 20 4 24
Геофизика 10 5 15
Геологија 60 13 73
Инжењерство заштите
животне средине 35 5 40
Инжењерство нафте и гаса 25 5 30
Геофизика 6 3 9

Геологија 30 15 45
Хидрогеологија 15 7 22
Геотехника 10 5 15
Рударско инжењерство 25 7 32
Инжењерство заштите
животне средине 11 5 16
Инжењерство нафте и гаса
на енглеском језику 0 5 5
Инжењерство нафте и гаса 11 0 11
Хидрогеологија 5 5 10
Рударско инжењерство 8 8 16
Геологија 7 7 14
Геотехника 3 2 5
Саобраћајни факултет 300 50 350 150 70 220 10 10 20
Саобраћај 300 50 350
Саобраћај 150 70 220
Саобраћај 10 10 20
Технолошко-металуршки
факултет 315 65 380 140 30 170 15 90 105
Биохемијско инжењерство и
биотехнологија 70 20 90
Хемијско инжењерство 145 5 150
Инжењерство материјала 25 15 40
Текстилна технологија 5 15 20

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
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Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Металуршко инжењерство 15 5 20
Инжењерство заштите
животне средине 55 5 60
Металуршко инжењерство 7 3 10
Текстилна технологија 5 5 10
Инжењерство материјала 8 2 10
Инжењерство заштите
животне средине 30 10 40
Биохемијско инжењерство и
биотехнологија 30 10 40
Хемијско инжењерство 60 0 60
Биохемијско инжењерство и
биотехнологија 3 12 15

Хемијско инжењерство 4 26 30
Хемија 2 8 10
Текстилно инжењерство 1 4 5
Металуршко инжењерство 1 4 5
Инжењерство заштите
животне средине 2 18 20
Инжењерство материјала 2 18 20
Технички факултет у Бору 200 40 240 60 20 80 7 24 31

Металуршко инжењерство 17 3 20
Технолошко инжењерство 50 10 60

Инжењерски менаџмент 100 20 120
Рударско инжењерство 33 7 40
Металуршко инжењерство 6 2 8

Технолошко инжењерство 6 2 8
Инжењерски менаџмент 36 12 48
Рударско инжењерство 12 4 16

Металуршко инжењерство 1 4 5
Рударско инжењерство 2 6 8

Технолошко инжењерство 2 6 8
Инжењерски менаџмент 2 8 10
Факултет организационих
наука 385 305 690 205 629 834 0 50 50 4 86 90
Информациони системи и
технологије 190 70 260
Информациони системи и
технологије на даљину 5 95 100
Менаџмент и организација 190 140 330
Пословна аналитика 15 20 35
Електронско пословање и
управљање системима 15 20 35
Софтверско инжењерство и
рачунарске науке 15 20 35
Менаџмент и организација 75 100 175
Информациони системи и
технологије 65 110 175

Менаџмент у јавном сектору 0 50 50
Међународно пословање и
менаџмент 0 30 30
Менаџмент 20 200 220
Управљање пословањем 0 25 25

Менаџмент у управи 60 еспб 0 27 27
Менаџмент у управи 120
еспб 0 27 27
Менаџмент и
информациони системи 0 50 50
Менаџмент здравственог
система 0 27 27
Менаџмент 0 27 27
Информациони системи и
квантитативни менаџмент 4 32 36
Пољопривредни факултет 670 300 970 316 182 498 52 26 78 95 52 147
Биљна производња 240 100 340
Зоотехника 75 25 100
Прехрамбена технологија 200 100 300
Агроекономија 85 35 120
Мелиорација земљишта 35 20 55
Пољопривредна техника 35 20 55
Агроекономија 40 10 50
Прехрамбена технологија 76 52 128
Фитомедицина 20 12 32
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Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Заштита животне средине у
пољопривреди 20 12 32
Менаџмент вода у
пољопривреди 20 12 32
Пољопривреда 140 84 224
Управљање у агробизнису и
трговини 20 10 30
Зоотехника 22 10 32
Прехрамбена технологија 10 6 16
Агроекономија и рурални
развој 15 10 25

Прехрамбена технологија 20 12 32
Пољопривредне науке 60 30 90
Шумарски факултет 239 106 345 0 20 20 123 70 193 0 10 10 4 14 18
Шумарство 103 17 120
Пејзажна архитектура 42 23 65
Еколошки инжењеринг у
заштити земљишних и
водних ресурса 24 36 60
Технологије, менаџмент и
пројектовање намештаја и
производа од дрвета 70 30 100
Технологија намештаја и
производа од дрвета 0 20 20
Пејзажна архитектура 30 14 44
Шумарство 40 21 61
Еколошки инжењеринг у
заштити земљишних и
водних ресурса 21 9 30
Технологије, менаџмент и
пројектовање намештаја и
производа од дрвета 32 26 58
Трговина дрветом и
производима од дрвета 0 10 10
Шумарство 4 14 18
Економски факултет 570 730 1300 100 450 550 10 40 50
Економија, пословно
управљање и статистика 240
еспб 570 330 900
Економија, пословно
управљање и статистика 180
еспб 0 400 400
Међународни економски
односи 10 15 25
Макроекономија привреда у
транзицији 0 25 25
Економска политика и
развој 5 20 25
Рачуноводство, ревизија и
пословне финансије 15 60 75
Економија и менаџмент
енергетике 5 20 25
Банкарски и финансијски
менаџмент 15 85 100
Квантитативна анализа 10 40 50
Пословно управљање 35 140 175
Економска анализа и
политика 5 20 25
Квантитативне финансије
(IMQF) 0 25 25
Економија 5 15 20
Статистика 1 9 10
Пословно управљање 4 16 20
Правни факултет 600 850 1450 110 460 570 10 40 50

Право 600 850 1450
Мастер европских
интеграција 60 еспб 5 55 60
Мастер европских
интеграција 120 еспб 0 10 10
Правo 105 395 500
Правo 10 40 50
Православни богословски
факултет 150 80 230 60 40 100 6 6 12
Богословско катихетски
програм 90 45 135
Богословско пастирски
програм 60 35 95
Теолошки програм 45 30 75
Религиолошки програм 15 10 25
Теологија 6 6 12
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Филозофски факултет 638 67 705 512 121 633 125 15 140
Андрагогија 25 5 30
Педагогија 55 5 60
Психологија 78 10 88
Филозофија 65 5 70
Социологија 90 10 100
Класичне науке 25 5 30
Етнологија-антропологија 50 5 55
Археологија 60 2 62
Историја уметности 80 10 90
Историја 110 10 120
Класичне науке 20 5 25
Образовање наставника
предметне наставе 15 35 50
Етнологија-антропологија 20 5 25
Андрагогија 25 5 30
Педагогија 55 5 60
Психологија 78 10 88
Филозофија 45 5 50
Историја 90 10 100
Историја уметности 70 10 80
Археологија 20 5 25
Социологија 67 8 75
Мастер историје - Друштво,
држава, транзиција 7 18 25
Класичне науке 9 1 10
Социологија 18 2 20
Историја уметности 13 2 15
Историја 18 2 20
Андрагогија 9 1 10
Филозофија 18 2 20
Психологија 13 2 15
Педагогија 9 1 10
Археологија 9 1 10
Етнологија-антропологија 9 1 10
Филолошки факултет 770 735 1505 370 760 1130 30 120 150
Језик, књижевност, култура 550 650 1200
Српска књижевност и језик 65 55 120
Српска књижевност и језик
са компаратистиком 55 10 65
Српски језик и књижевност 100 20 120
Језик, књижевност, култура 250 450 700
Српска књижевност 35 65 100
Културе у дијалогу 25 75 100
Српски језик као страни 25 75 100
Српски језик 35 65 100
Конференцијско, стручно и
аудиовизуелно превођење 0 30 30
Језик, књижевност, култура 30 120 150

Факултет политичких наука 150 350 500 84 456 540 8 62 70

Политикологија 35 65 100
Међународне студије 35 105 140
Социјална политика и
социјални рад 30 70 100
Новинарство 50 110 160
Политикологија -
међународне студије 20 105 125

Политикологија - Јавна
управа, локална самоуправа
и јавне политике 4 21 25
Политикологија - еколошка
политика 4 21 25
Комуникологија 4 21 25
Културологија 4 21 25
Новинарство 4 21 25
Социјална политика 4 21 25
Политикологија -
демократија и
демократизација 4 21 25
Политикологија - студије
рода 4 21 25
Политикологија - избори и
изборне кампање 4 21 25

Политикологија - политички
систем и привредни развој 4 21 25
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Политикологија - политичко
насиље и држава 4 21 25
Политикологија -
политиколошке студије
религије 4 21 25
Политикологија -
регионалне мастер студије
мира 4 21 25
Политикологија -
Интердисциплинарне
мастер студије југоисточне
Европе 4 21 25
Политикологија - политичка
аналитика и друштвене
промене 4 21 25
Социјални рад 4 36 40
Политикологија -
међународне и европске
студије 2 18 20
Културологија - студије
културе и медија 2 18 20
Политикологија - социјална
политика и социјални рад 2 8 10
Политикологија 2 18 20
Факултет безбедности 150 240 390 10 40 50 0 121 121 2 8 10
Студије наука безбедности 150 240 390
Студије наука безбедности 10 40 50
Студије безбедносног
менаџмента 0 96 96
Форензика 0 25 25
Студије наука безбедности 2 8 10
Учитељски факултет 285 155 440 115 165 280 3 6 9
Образовање учитеља - Нови
Пазар 20 30 50
Образовање учитеља -
Београд 110 60 170
Образовање васпитача 105 35 140

Образовање учитеља -
Вршац 50 30 80
Образовање мастер
васпитача 30 50 80

Образовање мастер учитеља 85 115 200

Методика разредне наставе 3 6 9

Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију 180 100 280 90 170 260 15 15 30
Специјална едукација и
рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном
развоју 40 20 60
Логопедија 40 20 60
Дефектологија 100 60 160
Дефектологија 50 110 160
Логопедија 20 30 50
Специјална едукација и
рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном
развоју 20 30 50
Дефектологија 7 8 15
Логопедија 3 2 5
Специјална едукација и
рехабилитација 5 5 10
Факултет спорта и физичког
васпитања 160 0 160 30 90 120 50 30 80 5 9 14

Физичко васпитање и спорт 160 0 160
Рекреација 8 22 30
Спорт 22 68 90
Физичко васпитање и спорт 50 30 80
Експерименталне методе
истраживања хумане 5 9 14
Факултет ветеринарске
медицине 150 6 156 0 40 40 5 15 20

Ветеринарска медицина 150 6 156
Ветеринарска медицина 0 40 40
Ветеринарска медицина 5 15 20
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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Медицински факултет 450 158 608 0 202 202 0 318 318 0 144 144 50 200 250
Сестринство 0 48 48
Медицина на енглеском
језику 0 60 60
Медицина 450 50 500
Јавно здравље 0 48 48
Неуроетика 0 48 48
Менаџмент у систему
здравствене заштите 0 36 36
Фармацеутска медицина 0 30 30
Сестринство 0 40 40
Медицинске науке 0 318 318
Специјалиста струковна
медицинска сестра 0 24 24
Специјалиста струковни
медицински радиолог 0 24 24
Специјалиста струковни
физиотерапеут 0 24 24
Специјалиста струковни
анестетичар 0 24 24
Специјалиста струковни
санитарно-еколошки
инжењер 0 24 24
Специјалиста струковни
медицинско-лабораторијски
технолог 0 24 24
Медицинске науке 50 200 250
Стоматолошки факултет 185 50 235 15 45 60 10 0 10
Интегрисане студије
стоматологије на српском 185 30 215
Интегрисане студије
стоматологије на енглеском
језику 0 20 20
Зубни техничар протетичар 15 15 30
Орална хигијена 0 30 30
Базична и клиничка
истраживања у
стоматологији 10 0 10
Фармацеутски факултет 250 74 324 0 264 264 30 30 60
Фармација - медицинска
биохемија 50 22 72
Фармација на енглеском
језику 0 5 5
Фармација 200 47 247
Фармацеутска здравствена
заштита 0 43 43

Фармацеутска здравствена
заштита на енглеском језику 0 5 5
Фармакотерапија у
фармацеутској пракси 0 48 48
Фармацеутски менаџмент и
маркетинг 0 22 22
Фармацеутски менаџмент и
маркетинг на енглеском
језику 0 2 2
Индустријска фармација 0 22 22
Индустријска фармација на
енглеском језику 0 2 2
Токсиколошка процена
ризика од загађивача
животне средине 0 22 22
Токсиколошка процена
ризика од загађивача
животне средине на
енглеском језику 0 2 2
Фармакоекономија и
фармацеутска легислатива 0 36 36
Козметологија 0 11 11
Козметологија на енглеском
језику 0 1 1
Биохемијска дијагностика 0 24 24
Биолошки лекови 0 24 24
Фармацеутске науке 30 24 54
Фармацеутске науке на
енглеском језику 0 6 6
Математички факултет 304 91 395 123 162 285 40 19 59
Математика 205 45 250
Информатика 79 41 120
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7/8

Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Астрономија и астрофизика 20 5 25
Астрономија и астрофизика 8 7 15
Математика 75 125 200
Информатика 40 30 70
Математика 27 3 30
Информатика 8 7 15
Астрономија и астрофизика 5 9 14
Физички факултет 140 15 155 90 10 100 35 20 55
Примењена и компјутерска
физика 40 10 50
Општа физика 25 0 25
Теоријска и
експериментална физика 50 0 50
Метеорологија 25 5 30
Метеорологија 10 5 15
Општа физика - 60 еспб 20 0 20
Општа физика - 120 еспб 25 0 25
Примењена и компјутерска
физика 15 5 20
Теоријска и
експериментална физика 20 0 20
Метеорологија 5 5 10
Физика 30 15 45
Хемијски факултет 170 15 185 55 40 95 40 20 60
Хемија животне средине 25 5 30
Настава хемије 25 0 25
Биохемија 45 5 50
Хемија 75 5 80
Хемија животне средине 10 10 20
Хемија 30 20 50
Биохемија 15 10 25
Хемија 30 15 45
Биохемија 10 5 15

Факултет за физичку хемију 80 20 100 40 20 60 0 25 25 20 15 35
Физичка хемија 80 20 100
Физичка хемија 40 20 60
Форензика 0 25 25
Физичка хемија 20 15 35
Биолошки факултет 160 70 230 105 95 200 0 25 25 35 60 95
Биологија 160 70 230
Професор биологије 10 0 10
Професор екологије и
заштите животне средине 5 5 10
Екологија 20 20 40
Молекуларна биологија и
физиологија 30 30 60
Биологија 40 40 80
Микробиологија 0 10 10
Генетика 0 10 10
Имунобиологија са
микробиологијом 0 5 5
Екологија 3 7 10
Молекуларна биологија 11 14 25
Биологија 21 39 60
Географски факултет 140 170 310 25 200 225 5 8 13
Просторно планирање 20 30 50
Геопросторне основе
животне средине 20 30 50
Демографија 20 30 50
Туризмологија 30 50 80
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Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
АКАДЕМСКЕ

ДОКТОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ

Географија 50 30 80
Географија 5 45 50
Геопросторне основе
животне средине 5 45 50
Просторно планирање 5 45 50
Демографија 5 20 25
Туризмологија 5 45 50
Геонаука 5 8 13
Универзитет у Београду 45 270 315 25 35 60
Предузетнички менаџмент 5 14 19
Тероризам, организовани
криминал и безбедност - 60
еспб 5 65 70
Тероризам, организовани
криминал и безбедност 120
еспб 5 25 30
Европска и међународна
политика и управљање
кризом 5 25 30

Еразмус Мундус заједничке
европске мастер академске
студије из астрофизике -
Астромундус 0 20 20
Образовне политике 5 25 30
Менаџмент пословних
перформанси 5 14 19
Рачунарство у друштвеним
наукама 5 30 35

Религија у друштву, култури
и европским интеграцијама 5 25 30
Мехатроника у медицинској
рехабилитацији - заједнички
студијски програм Темпус 5 27 32
Биофотоника 5 5 10
Интелигентни системи 5 15 20
Биомедицинско
инжењерство и технологије 5 5 10
Биофизика 5 5 10
Историја и филозофија
природних наука и
технологије 5 5 10
Укупно 9456 5319 14775 45 155 200 4190 5025 9215 52 795 847 0 290 290 725 1170 1895
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15), и члана 18. 
став 6. Правилника о упису студената на студије првог степена 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 168/12), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 03. фебруара 2016. године донео, је 

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената у прву годину 
студијских програма другог и трећег нивоа студија за школску 
2015/2016. годину, који је саставни део ове одлуке.1

(Београд, 03. фебруар 2016. године; Број: 06-478/3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
  Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

1 Извештај се налази на интернет презентацији Универзитета: www.bg.ac.rs/sr/
studije/analize.php
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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, 68/15 
и 100/07 – aутентично тумачење) и члана 42. тачка 32. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15 – пречишћени текст) и Политике уписа студената на 
Универзитет у Београду, 06-01 Број: 06 – 478/4 од 3. фебруара 
2016. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
13. априла 2016. године донео је 

О Д Л У К У 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената 
у прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за 
школску 2016/2017.годину, на студијске програме чији су носиоци 
факултети у саставу Универзитета у Београду.

2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити 
истакнути на веб страници Универзитета.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-1786/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик 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) и члана 18. Правилника о упису студената на студијске 
програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 168/2012), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. априла 2016. године, донео је 

О Д Л У К У
o именовању Универзитетске комисије за упис  

за школску 2016/2017. годину

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник 

Комисије
2. проф. др ГОРДАНА ВОЈКОВИЋ, продекан Географског 

факултета
3. проф. др ПРЕДРАГ ИВАНИШ, продекан Електротехничког 

факултета
4. проф. др ЉИЉАНА ТИХАЧЕК ШОЈИЋ, продекан 

Стоматолошког факултета
5. проф. др ВЛАДАН ПЕТРОВ, продекан Правног факултета
6. ДУБРАВКА КАХРИМАНОВИЋ, студент Филозофског 

факултета
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, 
врши анализу жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату 
предлоге за побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност 
у вези са уписом за школску 2016/2017. годину.

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен 
извештај о упису на Универзитет, који обухвата информацију о 
броју уписаних студената, проблемима који су настали током 
уписа, предлозима мера за побољшање квалитета уписа и другим 
релевантним подацима. 
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III Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице 
Сената, а на основу нових одлука Комисије за акредитацију 
и контролу квалитета, да допуни расписани Конкурс за упис 
студената за школску 2016/2017. годину и о томе извести Сенат на 
првој наредној седници.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-1786/5-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 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 
13. априла 2016. године донео је 

О Д Л У К У 
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 2016/2017. ГОДИНУ

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената 
који се уписују на студијске програме Универзитета у Београду 
односно на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 
2016/2017. годину, и то:

У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета, у школској 2016/2017. години уписаће се:

– на Медицинском факултету на студијски програм мастер 
академских студија Физичка активност, здравље и терапија 
вежбањем – 36 студената (36 самофинансирајућих студената);

– на Учитељском факултету на студијске програме 
основних академских студија: Образовање учитеља, Београд – 
140 студената (90 на терет буџета и 50 самофинансирајућих); 
Образовање учитеља, Вршац – 80 студената (60 на терет буџета 
и 20 самофинансирајућих); Образовање учитеља, Нови Пазар 
– 80 студената (50 на терет буџета и 30 самофинансирајућих); 
Образовање васпитача – 140 студената (90 на терет буџета и 50 
самофинансирајућих).



Гласник Универзитета у Београду52

(2) УТВРЂУЈЕ СЕ измена мишљења Влади Републике Србије о 
броју студената за упис на студијске програме првог нивоа студија 
који се финансирају из буџета, а чији носилац Учитељски факултет. 

(Београд, 13. aприл 2016. године; Број: 06-1786/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 18. 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 поводом 
приговора Медицинског факултета, број: 61206-3262/7-15 од 
24.12.2015. године на одлуку Већа научних области медицинских 
наука, број: 61206-3262/6-15 од 24.11.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се приговор Медицинског факултета и поништава 
се одлука Већа научних области медицинских наука, број: 61206-
3262/6-15 од 24.11.2015. године.

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог теме докторске 
дисертације мр др МАРКА ЈОВИЋА, под називом: „Испитивање 
фактора који доприносе формирању ставова о естетској хирургији“.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 2.7.2015. године доставио захтев 
за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације мр др 
Марка Јовића, под називом: „Испитивање фактора који доприносе 
формирању ставова о естетској хирургији“. Веће научних области 
медицинских наука на седници одржаној 9. јула 2015. године, 
донело је закључак о одлагању разматрања захтева и наложило 
Факултету да у примереном року достави појашњење научног 
доприноса теме и методологије научног истраживања, као и да се 
да географска одредница истраживања.

Веће научних области медицинских наука на седници 
одржаној дана 27.10.2015. године разматрало је допуну коју је 
Факултет доставио дана 21.10.2015. године и новим закључком 
наложило Факултету да Комисија у примереном року достави 
кориговани извештај и да узорак истраживања прилагоди циљу 
научног истраживања.
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Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 24. новембра 2015. године, разматрало је документацију 
коју је доставио Факултет дана 16.11.2015. године и након дискусије 
донело је одлуку да се не даје сагласност на предлог теме докторске 
дисертације мр др Марка Јовића и закључило да предложена 
тема нема научну заснованост и да није од значаја за развој 
науке, примену њених резултата, односно развој научне мисли 
уопште. Проблем предложене теме докторске дисертације је да 
узорак истраживања није прилагођен циљу научног истраживања. 
Фактори који доприносе формирању ставова о естетској хирургији 
испитиваће се на корисницима примарне здравствене заштите тј. 
домова здравља у Београду. Чланови Већа сматрају да популација 
у домовима здравља није релевантна за ова истраживања јер 
су то углавном хронични болесници и старије особе и да би за 
испитивање ставова о естетској хирургији требало обухватити 
ширу популацију и пре свега млађе особе.

Веће броји укупно 20 чланова. Од 14 присутних чланова Већа, 
за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације 
кандидата мр др Марка Јовића гласало је 8 чланова, два члана 
гласала су против, док је четири члана било уздржано.За доношење 
одлуке о давању сагласности на предлог теме докторске дисертације 
било је потребно 11 гласова. 

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је 
факултету дана 26.11.2015. године.

На ову одлуку Медицински факултет је благовремено поднео 
приговор.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 3.2.2016. године, 
донео је закључак којим се одлаже доношење одлуке о приговору 
Медицинског факултета на одлуку Већа научних области 
медицинских наука, број: 61206-3262/6-15 од 24.11.2015. године и 
налаже Већу научних области медицинских наука да у примереном 
року размотри приговор Медицинског факултета број: 61206-
3262/7-15 од 24.12.2015. године на одлуку Већа научних области 
медицинских наука и да своје мишљење о приговору достави 
Сенату Универзитета. 
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Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној 23.2.2015. године, разматрало је закључак Сената 
од 3.2.2016. године и дало мишљење Сенату да је приговор 
Медицинског факултета основан и да више не постоје сметње 
за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације 
кандидата мр др Марка Јовића.

Сходно члану 18. 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), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.3.2016. године, разматрао је 
приговор Медицинског факултета и утврдио да је приговор основан 
и да су испуњени услови прописани чл. 14. – 21. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду за давање 
сагласности на предлог теме докторске дисертације кандидата 
мр др Марка Јовића, под називом: „Испитивање фактора који 
доприносе формирању ставова о естетској хирургији“, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61206-3262/10-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст) а у вези са чланом 4. Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду, број 183/15 – пречишћени текст), а на предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број: 06-2659/9-15 од 
22. јуна 2015. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 03. фебруара 2016. године, доноси

О Д Л У К У

1. Утврђује се Допуна Листе часописа који ће се вредновати 
у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-
хуманистичких наука.

2. Саставни део ове одлуке је листа часописа коју чине 
предлози факултета из групације друштвено-хуманистичких 
наука.2

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 06-478/6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

2 Допуна Листе часописа налази се на интернет презентацији Универзитета: 
www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php 
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично 
тумачење), члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст), a 
на предлог Савета Центра за континуирану едукацију број 06-
10/61201-615/2/3-16 од 11. марта 2016. год, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1.УТВРЂУЈУ СЕ програми сталног усавршавања – „Лидерство 
у образовању: развој људи у организацији“ и „Лидерство у 
образовању: партнерство и комуникација“ на Универзитету 
у Београду. Програми ће се реализовати у оквиру Центра за 
континуирану едукацију Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу 
иницијативе проистекле из учешћа Универзитета у Београду 
у Темпус пројекту Мастер програма Лидерство у образовању 
(EdLead), поднео је предлог за доношење наведених програма 
сталног усавршавања. Курсеви се одржавају на српском језику. 
Трајање: 56 часова, 1 недеља.

Програми ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану 
едукацију Универзитета у Београду. У реализацији програма 
учествоваће предавачи са Филозофског факултета Универзитета у 
Београду.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-615/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично 
тумачење), члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст), a 
на предлог Савета Центра за континуирану едукацију број 06-
10/61201-615/1-16 од 11. марта 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. УТВРЂУЈУ СЕ програми сталног усавршавања – 
„Микробиологија хране“, „Микотоксини у воћу и поврћу“, 
„Савремене биотехнолошке репродуктивне технологије у 
функцији повећања генетског капацитета домаћих животиња“, 
„Хибридизација воћака и винове лозе“, „Гајење слатководних 
ракова“, „Унапређење производње рибе“, „Квалитет воде и 
биоиндикатори“, „Концепт terroir-a и утицај на квалитет 
грожђа и вина“, „Аутохтоне бактерије млечне киселине-вектор 
стандардизације традиционалних сирева и развоја иновативних 
технологија функционалне хране“, „Физиологија варења хране 
и ресорпције код моно и полигастрчних животиња“, „Оцена 
исплативости инвестиција у пољопривреди“, „Поремећај 
понашања и здравље говеда“, „Микробиолошка безбедност хране“, 
„Проузроковачи пропадања плодова воћа и поврћа после бербе“, 
„Свињарска производња у условима нестабилног тржишта“, 
„Санитација прехрамбеног погона“, „Иновације у производњи 
ферментисаних млечних производа и сирева“, „Примена 
микроорганизама у одрживој пољопривреди“, на Универзитету 
у Београду. Програми ће се реализовати у оквиру Центра за 
континуирану едукацију Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу 
иницијативе Пољопривредног факултета и учешћа Универзитета 
у Београду у Темпус пројекту „Building Capacity of Serbian Agri-
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cultural Education to link with Society“, CaSA, поднео је предлог за 
доношење наведених програма сталног усавршавања. Курсеви се 
одржавају на српском језику. Трајање: 13 часова, 1 недеља.

Програми ће се реализовати у оквиру Центра за 
континуирану едукацију Универзитета у Београду. У реализацији 
програма учествоваће предавачи са Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-615/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 – аутентично тумачење), 
члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст), a на предлог Савета 
Центра за континуирану едукацију број 06-10/61201-615/1-16 од 17. 
новембра 2015. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. 
марта 2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог програм сталног усавршавања 
– „Београдска школа византијског грчког језика и цивилизације“ 
на Универзитету у Београду, и то Модул А – Основе старогрчког 
језика; и Модул Б – Основе византијског језика; 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу иницијативе 
Византолошког института САНУ од 17. новембра 2015. год, проистекле 
из сарадње Универзитета у Београду и Универзитета у Бечу, поднео 
је предлог за доношење програма сталног усавршавања под називом 
„Београдска школа византијског грчког језика и цивилизације“ који 
би се реализовао у виду Модула А – Основе старогрчког језика; 
Модула Б – Основе византијског језика;

Реализација Модула Ц – Београдска летња школа византијског 
грчког језика и цивилизације одобрена је одлуком Сената Универзитета 
у Београду број: 06-01 Број: 612-4234/2-13 од 11.09.2013. год

У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 16. марта 2016. године, размотрио је наведени програм 
из става 1. одлуке, те је донета одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-615/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Војиславу 
Павловићу, редовном професору Ветеринарског факултета, у 
пензији, у саставу:

1) Др Зоран Алексић, редовни професор, Факултет 
ветеринарске медицине

2) Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет 
безбедности

3) Др Драган Шефер, редовни професор, Факултет 
ветеринарске медицине

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Војиславу 
Павловићу, редовном професору Ветеринарског факултета, у 
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/19-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст 
и 189/16) и члана 6. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Слободану 
Петровићу, редовном професору Технолошко-металуршког 
факултета, у пензији, у саставу:

1) Др Гордана Ушћумлић, редовни професор,Технолошко-
металуршки факултет

2) Др Душан Антоновић, редовни професор,Технолошко-
металуршки факултет

3) Др Душан Мијин, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет

4) Др Љубинка Рајаковић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет

5) Др Мила Лаушевић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Слободану 
Петровићу, редовном професору Технолошко-металуршког 
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/10-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус Рашуо др 
Бошку, редовном професору Машинског факултета, у пензији, у 
саставу:

1) Др Радивоје Митровић, редовни професор, Машински 
факултет 

2) Др Александар Седмак, редовни професор, Машински 
факултет

3) Др Драгутин Дебељковић, редовни професор, Машински 
факултет

4) Др Божидар Росић, редовни професор, Машински факултет
5) Др Александар Вег, редовни професор, Машински факултет

II

Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус Рашуо др 
Бошку, редовном професору Машинског факултета, у пензији, у 
року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/1-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Војиславу 
Лековићу, редовном професору Стоматолошког факултета, у 
пензији, у саставу:

1) Др Божидар Димитријевић, редовни професор, 
Стоматолошки факултет

2) Др Мирослав Вукадиновић, редовни професор, 
Стоматолошки факултет

3) Др Владимир Ивановић, редовни професор, Стоматолошки 
факултет

4) Др Јелена Милашин, редовни професор, Стоматолошки 
факултет

5) Др Зоран Иванковић, редовни професор, Стоматолошки 
факултет

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Војиславу 
Лековићу, редовном професору Стоматолошког факултета, у 
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/16-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус Ђениже др 
Стевану, редовном професору Физичког факултета, у пензији, у 
саставу:

1) Др Драгољуб Белић, редовни професор, Физички факултет 
2) Др Срђан Буквић, редовни професор, Физички факултет 
3) Др Владимир Милосављевић, редовни професор, Физички 

факултет
4) Др Наташа Недељковић, редовни професор, Физички 

факултет 
5) Др Љубиша Зековић, редовни професор, Физички факултет

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус Ђениже др 
Стевану, редовном професору Физичког факултета, у пензији, у 
року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/13-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Павлу 
Петровићу, редовном професору Економског факултета, у пензији, 
у саставу:

1) Др Даница Поповић, редовни професор, Економски 
факултет 

2) Др Бошко Живковић, редовни професор, Економски 
факултет 

3) Др Бранко Урошевић, редовни професор, Економски 
факултет 

4) Др Стојан Бабић, редовни професор, Економски факултет 
5) Др Дејан Поповић, редовни професор, Правни факултет 

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Павлу 
Петровићу, редовном професору Економског факултета, у пензији, 
у року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17.3.2016. године; Број: 612-1452/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Љиљани 
Карановић, редовном професору Рударско-геолошког факултета, 
у пензији, у саставу:

1) Др Видојко Јовић, редовни професор, Рударско-геолошки 
факултет и редовни члан САНУ

2) Др Владица Цветковић, редовни професор, Рударско-
геолошки факултет и дописни члан САНУ

3) Др Милан Судар, редовни професор, у пензији, Рударско-
геолошки факултет и дописни члан САНУ

4) Др Александар Кременовић,редовни професор, Рударско-
геолошки факултет 

5) Др Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски 
факултет

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус др Љиљани 
Карановић, редовном професору Рударско-геолошког факултета, 
у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.

Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату 
најкасније 40 дана од дана именовања.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 612-1452/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст 
и 189/16) и члана 8. Правилника о раду Одбора за професионалну 
етику (Гласник Универзитета у Београду број 137/07), а на 
предлог Студентског парламента Универзитета у Београду, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ 

I

За чланове Одбора за професионалну етику из реда студената, 
именују се:

1. Јелена Вуковић, студент Факултета политичких наука,
2. Урош Кириљук, студент Филозофског факултета.

II

Мандат чланова Одбора за професионалну етику из реда 
представника студената траје годину дана.

(Београд, 17. март 2016. године; Број: 06-1277/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 – пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16.03.2016. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Факултета безбедности

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета безбедности коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 02.12.2015. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 02.12.2015. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.02.2016. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.03.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 17. март 2016. године; Број:61212-5661/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 – пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16.03.2016. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Фармацеутског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Фармацеутског факултета 
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 30.01.2015. 
године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 30.01.2015. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.02.2016. године, разматрао је Статут Факултета и дао 
је позитивно мишљење о усклађености Статута Фармацеутског 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.03.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 17. март 2016. године; Број:61212-672/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 – пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16.03.2016. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Физичког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Физичког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 17.09.2015. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет доставио је Универзитету у Београду Одлуку 
о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 17.09.2015. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.02.2016. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.03.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 17. март 2016. године; Број:61212-5807/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-1019/2-16 од 15. марта 2016. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
академских студија Пуштање лека у промет (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста фармације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Фармацеутски факултет је 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 18. фебруара 2016. године.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 15. 
марта 2016. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те 
је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1019/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 110/07, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације техничко-
технолошких наука наука број 61201-4539/2-15 од 28. децембра 
2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 3. 
фебруара 2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Инжењерски менаџмент.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Технички факултет у Бору.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-02252/2013-04 од 17. јануара 2014. 
године, и то: промена назива изборног модула „Информатички 
менаџмент“ у „Информационе технологије“, додавање изборног 
предмета „Програмски језици“ у 5. семестру, додавање изборног 
предмета „Програмирање“ у 6. семестру, и замена предмета 
„Пословно право“ предметом „Интернет технологије“ у 7. 
семестру. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 24. 
септембра 2015. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 28. децембра 2015. године усвојило је предлог 
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Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 03. фебруар 2016. године; Број: 61201-4539/3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 
186/15 – пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број 06-
4558/IV-8.1/3-15 од 25. јануара 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 03. фебруара 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Биофизика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

На основу искуства на овом програму, показало се неопходним 
доношење следећих измена и допуна студијског програма:

1. реализација наставе на изборном предмету: 
„Експериментална онкологија“

Због унапређења наставе, уместо др Богомира Димитријевића, 
научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, предлаже 
се да наставу на предмету изводи др Маја Косановић, научни 
саветник, Институт за примену нуклеарне енергије (ИНЕП), 
Универзитета у Београду.

(Београд, 03. фебруар 2016. године; Број: 06-478/1-81/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 110/07, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/ 
15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/ 
07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука на-
ука број 61201-5676/2-15 од 28. децембра 2015. године, Сенат Уни-
верзитета на седници одржаној 3. фебруара 2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Шумарство.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 
2013. године, и то: укључивање новог изборног предмета под 
називом „Технике микропропагације“. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 25. новембра 2015. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 28. децембра 2015. године усвојило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 03. фебруар 2016. године; Број: 61201-5676/3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1113/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биологија (240 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1113/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1053/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Општа физика (180 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 26. фебруара 2016. 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-
00-667/2008-04 од 19. фебруара 2010. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 24. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1053/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-984/2-16 од 2. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Архитектура (180 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00267/2015-04 од 6. марта 2015. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 14. 
септембра 2015. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 2. марта 2016. године размотрило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-984/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-437/2-16 од 2. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Међународно пословање и менаџмент на 
енглеском језику (International Business and Management) у обиму 
од 90 ЕСПБ. 

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-000-437/2009-04 од 22. октобра 2010. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 30. 
децембра 2015. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 2. марта 2016. године размотрило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-437/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-987/2-16 од 2. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Интегрални урбанизам (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-52/2011-04 од 28. октобра 2011. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 25. 
јануара 2016. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 2. марта 2016. године размотрило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-987/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду82

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. 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 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-985/2-16 од 2. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Архитектура (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00382/2015-04 од 17. априла 2015. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 25. 
јануара 2016. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 2. марта 2016. године размотрило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-985/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. 
тачка 4. и члана 94. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћен текст), у 
складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), а на предлог Већa за студије 
при Универзитету, број: 06-4558/IV-5639/3-16 од 25. јануара 2016. 
год, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. марта 2016. год., 
донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Рачунарство у друштвеним наукам (60 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

На основу искуства на овом програму, показало се неопходним 
доношење следећих измена и допуна студијског програма:

1. реализација наставе на изборном предмету: „Психолошки 
аспекти интеракције човек-рачунар (6 ЕСПБ)“

Због унапређења наставе, уводи се изборни предмет 
„Психолошки аспекти интеракције човек-рачунар (6 ЕСПБ)“. 
Наставу на предмету изводе доц. др Ивана Ковачевић, Факултет 
организационих наука и доц. др Огњен Пантелић, Факултет 
организационих наука, Универзитета у Београду.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-5639/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. 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 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/V-32/1-16 од 22. фебруара 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 16. марта 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
мастер академских студија Тероризам, организовани криминал и 
безбедност (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Програмски савет студијског програма мастер академских 
студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (60 ЕСПБ), 
поднео је 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-
00-1092/2010-04 од 17. септембра 2010. године. Веће за студије 
при Универзитету утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 22. фебруара 2016. године. 

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 22. 
фебруара 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-32/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/V-33/1-16 од 22. фебруара 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 16. марта 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
мастер академских студија Тероризам, организовани криминал и 
безбедност (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Програмски савет студијског програма мастер академских 
студија Тероризам, организовани криминал и безбедност (120 
ЕСПБ), поднео је 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 612-00-1092/2010-04 од 17. септембра 2010. године. Веће за 
студије при Универзитету утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма на седници одржаној 22. фебруара 2016. године. 

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 22. 
фебруара 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-33/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1111/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Професор биологије (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1111/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1054/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Општа физика (120 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Физички факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Физички факултет је дана 26. фебруара 2016. 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: 
612-00-667/2009-04 од 23.12.2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 24. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1054/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. 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 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1109/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Mолекуларна биологија и физиологија (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1109/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1110/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Екологија (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1110/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1108/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Биологија (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1108/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-1112/2-16 од 3. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Професор екологије и заштите животне 
средине (60 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 29. фебруара 2016. 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-
00-01186/2011-04 од 23. децембра 2011. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 26. фебруара 2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 03. марта 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-1112/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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: 61201-983/2-16 од 2. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма доктор-
ских академских студија Архитектура и урбанизам (180 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број: 612-00-02696/2013-04 од 5. септембра 
2014. године, и то: допуну листе изборних предмета и допуну листе 
наставника који испуњавају услове за ментора. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 16. новембра 2015. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 2. марта 2016. године размотрило је предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61201-983/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/V-31/1-16 од 22. фебруара 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 16. марта 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Биомедицинско инжењерство и 
технологије (180 ЕСПБ).

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Програмски савет студијског програма докторских академских 
студија Биомедицинско инжењерство и технологије (180 ЕСПБ), 
поднео је 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-
00-1092/2010-04 од 14. октобра 2011. године. Веће за студије при 
Универзитету утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 22. фебруара 2016. године. 

Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 22. 
фебруара 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, 
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-31/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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: 1450/6 од 26.11.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-5630/2-15 од 
21.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Нина Анђелић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Отпорност конструкција. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 9.9.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Отпорност конструкција, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.10.2015. године, 
у библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 26.11.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Нина Анђелић изабере у 
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 7.12.2015. 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 14.12.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 21.12.2015. године дало је мишљење да се др Нина Анђелић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-5630/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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: 4/101 од 9.12.2015. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
5709/2-15 oд 21.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Радојичић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Рачунарска статистика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 9.9.2015. године 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Рачунарска статистика, због 
потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.11.2015. године, у 
библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета 
организационих наука, на седници одржаној дана 9.12.2015. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Зоран Радојичић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 10.12.2015. 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 14.12.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 21.12.2015. године дало је мишљење да се др Зоран Радојичић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-5709/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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 Фармацеутског 
факултета, број: 2467/1 од 3.12.2015. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, број: 61202-5608/2-15 од 
22.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Славица Ерић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска – медицинска хемија и структурна анализа. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 24.9.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Фармацеутска – медицинска хемија и 
структурна анализа, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.9.2015. године, 
на сајту и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 3.12.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Славица Ерић 
изабере у звање редовног професора.



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 99

Фармацеутски факултет је дана 9.12.2015. 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 15.12.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.12.2015. године дало је мишљење да се др Славица 
Ерић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-5608/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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 Фармацеутског 
факултета, број: 2468/1 од 3.12.2015. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, број: 61202-5609/2-15 од 
22.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зорица Стојић Вуканић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, 
за ужу научну област Микробиологија са имунологијом и 
имунохемијом. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 24.9.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Микробиологија са имунологијом и 
имунохемијом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.9.2015. године, 
на сајту и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 3.12.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Стојић 
Вуканић изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 9.12.2015. 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 15.12.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.12.2015. године дало је мишљење да се др Зорица 
Стојић Вуканић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-5609/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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/5-4-ИВ-1 од 24.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-76/2-16 од 26.1.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејан Ризнић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу 
научну област Економија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору је дана 14.10.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Економија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.11.2015. године, 
у библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета 
у Бору, на седници одржаној дана 24.12.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Ризнић 
изабере у звање редовног професора.



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 103

Технички факултет у Бору је дана 11.1.2016. 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 19.1.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 26.1.2016. године дало је мишљење да се др Дејан 
Ризнић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-76/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 – пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Филолошког факултета, број: 3028/1 од 
23.12.2015. године и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, број: 61202-80/2-16 од 26.01.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 03.02.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Адријана Марчетић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну 
област Наука о књижевности. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 05.10.2015. године у листу 
„Политика“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Наука о књижевности, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.11.2015. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 23.12.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Адријана Марчетић изабере 
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 30.12.2015. 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 19.01.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 26.01.2016. године дало је мишљење да се 
др Адријана Марчетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 03.02.2016. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-80/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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 Православног богословског факултета, 
број: 01/4-16/3 од 18.01.2016. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-246/2-16 
од 26.01.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
03.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Родољуб Кубат у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Православни богословски факултет, за 
ужу научну област Библистика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Православни богословски факултет је дана 11.11.2015. 
године у листу „Информер“ објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Библистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.12.2015. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Православног 
богословског факултета, на седници одржаној дана 18.01.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Родољуб Кубат изабере у звање редовног професора.
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Православни богословски факултет је дана 18.01.2016. 
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 19.01.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 26.01.2016. године дало је мишљење да се 
др Родољуб Кубат може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 03.02.2016. 
године разматрао је захтев Православног богословског факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. 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, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-246/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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. 1195 од 03.12.2015. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5714/2-15 
од 22.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
03.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Миливој Допсај у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Теорија и технологија спорта и физичког 
васпитања. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 02.09.2015. 
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 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.10.2015. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
физичког васпитања, на седници одржаној дана 03.12.2015. године, 
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донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Миливој 
Допсај изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 14.12.2015. 
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 15.12.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.12.2015. године дало је мишљење да се 
др Миливој Допсај може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 03.02.2016. 
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, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-5714/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), 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. 1193 од 03.12.2015. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5627/2-15 
од 22.12.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
03.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Горан Нешић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, 
за ужу научну област Теорија и технологија спорта и физичког 
васпитања. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 30.09.2015. 
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 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.10.2015. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
физичког васпитања, на седници одржаној дана 03.12.2015. године, 
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донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Горан 
Нешић изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 04.12.2015. 
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 15.12.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 22.12.2015. године дало је мишљење да се 
др Горан Нешић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 03.02.2016. 
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 125. 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, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-5627/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 – пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Пољопривредног факултета, број: 400/1-2/1 
од 29.10.2015. године и мишљења Већа научних области природно-
математичких наука, број: 61202-5091/2-15 од 21.12.2015. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 03.02.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Румл у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Метеорологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 24.06.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Метеорологија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.09.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 29.10.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Румл 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.11.2015. 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 14.12.2015. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 21.12.2015. године дало је мишљење да се 
др Мирјана Румл може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 03.02.2016. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-5091/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст), 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. 4/99 од 18.11.2015. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-5326/2-15 oд 26.1.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 3.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радмила Јаничић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 13.5.2015. године 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.10.2015. године, у 
библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета 
организационих наука, на седници одржаној дана 18.11.2015. 
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Радмила Јаничић изабере у звање редовног професора.

Факултет организационих наука је дана 24.11.2015. 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 19.1.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 26.1.2016. године дало је мишљење да се др Радмила 
Јаничић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 3.2.2016. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. 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, 5. фебруар 2016. године; Број: 61202-5326/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Шумарског 
факултета, број: 01-3/10 од 28.01.2016. године и мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број: 61202-801/2-16 од 
17.02.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Раде Цвјетићанин у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну 
област Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 11.11.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за 
ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.12.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 28.01.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Раде Цвјетићанин изабере 
у звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 08.02.2016. 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 10.02.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.02.2016. године дало је мишљење да се др Раде 
Цвјетићанин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.03.2016. 
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-801/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду118

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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 – 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/4-2/1 од 28.01.2016. године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, број: 61202-733/2-16 
од 17.02.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владан Богдановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Опште сточарство и оплемењивање домаћих и 
гајених животиња. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 28.10.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Опште сточарство 
и оплемењивање домаћих и гајених животиња, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.12.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 28.01.2016. године, донело је 
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Владан Богдановић 
изабере у звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 01.02.2016. 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 10.02.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.02.2016. године дало је мишљење да се др Владан 
Богдановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.03.2016. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-733/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 – 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/4-2/2 од 28.01.2016. године и мишљења 
Већа научних области биотехничких наука, број: 61202-732/2-16 
од 17.02.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радица Ђедовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Опште сточарство и оплемењивање домаћих и 
гајених животиња. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 28.10.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Опште сточарство 
и оплемењивање домаћих и гајених животиња, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.12.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 28.01.2016. године, донело 
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Радица Ђедовић 
изабере у звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 01.02.2016. 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 10.02.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.02.2016. године дало је мишљење да се др Радица 
Ђедовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.03.2016. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-732/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст), 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 Грађевинског факултета, број: 419/6 од 24.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 61202-84/2-15 од 9.2.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислав Бајат у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за уже научне 
области Геодезија у инжењерским областима и Моделирање и 
менаџмент у геодезији.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 4.11.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за уже научне области Геодезија у инжењерским областима и 
Моделирање и менаџмент у геодезији, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.12.2015. године у 
библиотеци Факултета.

 На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.12.2015. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Бајат изабере у 
звање редовног професора.

Грађевински факултет је дана 28.12.2015. 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 2.2.2016. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 9.2.2016. године дало је мишљење да се др 
Бранислав Бајат може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-84/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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/5-5-ИВ-1 од 21.1.2016. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
561/2-16 од 8.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Ђоковић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Технички 
факултет у Бору, за ужу научну област Машинство. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору је дана 14.10.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Машинство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.11.2015. године, у 
библиотеци Факултета, на огласној табли и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 21.1.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Ђоковић изабере у 
звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 26.1.2016. 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 1.2.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 8.2.2016. године дало је мишљење да се др Јелена Ђоковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 17. март 2016. године; Број: 61202-561/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Рударско-
геолошког факултета, број: S4/137-9 од 24.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
549/2-16 од 8.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислав Тривић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Рударско-
геолошки факултет, за ужу научну област Динамичка геологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 30.9.2015. године, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Динамичка геологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.11.2015. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 24.12.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Тривић 
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 29.1.2016. 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 1.2.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 8.2.2016. године дало је мишљење да се др Бранислав Тривић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. 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, 17. март 2016. године; Број: 61202-549/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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: 211/1 од 21.1.2016. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-547/2-16 од 
8.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислав Ракићевић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Машински факултет, за 
ужу научну област Моторна возила. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 3.6.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Моторна возила, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2015. године, 
у библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 21.1.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Ракићевић 
изабере у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 29.1.2016. 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 1.2.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 8.2.2016. године дало је мишљење да се др Бранислав 
Ракићевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. 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, 17. март 2016. године; Број: 61202-547/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 
186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Електротехничког факултета, број: 8/2 од 
19.1.2016. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, број: 61202-555/2-16 од 8.2.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бошко Николић, ванредни професор, у 
звање редовног професора на Универзитету у Београду – 
Електротехнички факултет, за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 16.12.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.1.2016. године, 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 19.1.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бошко Николић 
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 27.1.2016. 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 1.2.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 8.2.2016. године дало је мишљење да се др Бошко Николић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. 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, 17. март 2016. године; Број: 61202-555/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Саобраћајног 
факултета, број: 1037/6-2015 од 26.01.2016. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, број: 61202-
566/2-16 од 08.02.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Оливера Шашић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Физика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 21.10.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Физика, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.12.2015. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 26.01.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Шашић изабере у 
звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 29.01.2016. 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 01.02.2016. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 08.02.2016. године дало је мишљење да се 
др Оливера Шашић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.03.2016. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-566/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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: 189/1 од 21.01.2016. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, број: 61202-
565/2-16 од 08.02.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Аранђеловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Математика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 09.09.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Математика, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.11.2015. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 21.01.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Аранђеловић изабере 
у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 29.01.2016. 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 01.02.2016. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 08.02.2016. године дало је мишљење да се 
др Иван Аранђеловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.03.2016. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-565/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду136

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 186/15 – 
пречишћени текст), 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 Медицинског факултета, број: 4022/2 од 30.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
340/2-16 од 23.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слободан Николић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Судска медицина.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 15.7.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Судска медицина, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.11.2015. 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 30.12.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Николић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.1.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.2.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 23.2.2016. године дало је мишљење да се др Слободан 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-340/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду138

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 186/15 – 
пречишћени текст), 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 Медицинског факултета, број: 3993/2 од 30.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
338/2-16 од 23.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгана Матановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Физикална медицина и рехабилитација.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 15.7.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.11.2015. 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 30.12.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Матановић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.1.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.2.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 23.2.2016. године дало је мишљење да се др Драгана 
Матановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-338/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду140

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 186/15 – 
пречишћени текст), 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 Медицинског факултета, број: 3887/2 од 30.12.2015. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
339/2-16 од 23.2.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.3.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгица Миленковић Петронић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 15.7.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија), 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.11.2015. 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 30.12.2015. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Драгица Миленковић 
Петронић изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.1.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.2.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 23.2.2016. године дало је мишљење да се др Драгица 
Миленковић Петронић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.3.2016. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 61202-339/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду142

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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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/5-6-ИВ-1 од 18.02.2016. године, и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-1265/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милован Вуковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу 
научну област Друштвене науке. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору је дана 14.10.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Друштвене науке, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.11.2015. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета 
у Бору, на седници одржаној дана 18.02.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милован Вуковић 
изабере у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 02.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да се 
др Милован Вуковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1265/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Филозофског 
факултета, број: 396/1-IV/5 од 25.02.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-1264/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Татјана Вукосављевић-Гвозден у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за 
ужу научну област Општа психологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.12.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа психологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.02.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.02.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Вукосављевић-
Гвозден изабере у звање редовног професора.



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 145

Филозофски факултет је дана 01.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да се 
др Татјана Вукосављевић-Гвозден може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1264/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Филозофског 
факултета, број: 396/1-IV/3 од 25.02.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-1263/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дубравка Стојановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа савремена историја. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.12.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа савремена историја, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.02.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.02.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Дубравка Стојановић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да се др 
Дубравка Стојановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1263/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Филозофског 
факултета, број: 396/1-IV/1 од 25.02.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-1250/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Саша Брајовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и архитектуре. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.12.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.01.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.02.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Брајовић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да се 
др Саша Брајовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1250/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Филозофског 
факултета, број: 396/1-IV/2 од 25.02.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-1251/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милорад Ступар у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа филозофија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.12.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа филозофија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.02.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.02.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Ступар изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да се 
др Милорад Ступар може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1251/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Филозофског 
факултета, број: 396/1-IV/4 од 25.02.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-1252/2-16 од 15.03.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.04.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгана Павловић-Бренеселовић у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду – Филозофски 
факултет, за ужу научну област Предшколска педагогија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.12.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Предшколска педагогија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.02.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.02.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Павловић-
Бренеселовић изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 01.03.2016. 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 08.03.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 15.03.2016. године дало је мишљење да 
се др Драгана Павловић-Бренеселовић може изабрати у звање 
редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.04.2016. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1252/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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 Саобраћајног 
факултета, број: 76/3 од 23.2.2016. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-1118/2-16 од 14.3.2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.4.2016. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Андреја Самчовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Информационо-комуникационе технологије. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 16.12.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Информационо-комуникационе технологије, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.1.2016. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 23.2.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Андреја Самчовић изабере 
у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 1.3.2016. 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 7.3.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 14.3.2016. године дало је мишљење да се др Андреја Самчовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 19. април 2016. године; Број: 61202-1118/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћени текст и 189/16), 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: 468/1 од 25.2.2016. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-1237/2-16 од 
14.3.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Жуњић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Индустријско инжењерство. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Машински факултет је дана 11.11.2015. године у листу 

„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Индустријско инжењерство, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2016. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 25.2.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Жуњић изабере 
у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 4.3.2016. 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 7.3.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 14.3.2016. године дало је мишљење да се др Александар 
Жуњић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 19. април 2016. године; Број: 61202-1237/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), 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 Географског факултета, број: 158 од 17.3.2016. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-1502/2-16 од 22.3.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гордана Војковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну 
област Демографија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 13. јануара 2016. године у листу 
„Послови“ брoj 656, објавио конкурс за избор у звање редовног или 
ванредног професора, за ужу научну област Демографија, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. године 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 17.3.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Војковић изабере 
у звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 17.3.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.3.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 22.3.2016. године дало је мишљење да се др Гордана 
Војковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1502/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду160

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, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), 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 безбедности, број: 166/2 од 1.3.2016. године и 
мишљења Већa научних области правно-економских наука, број: 
61202-1125/2-16 од 22.3.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејана Јовановић Поповић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за 
ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне 
средине. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је дана 9. децембра 2015. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног или 
ванредног професора, за ужу научну област Студије цивилне 
заштите и заштите животне средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.1.2016. године 
објављивањем у листу „Политика“ и преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 1.3.2016. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Дејана Јовановић Поповић 
изабере у звање редовног професора.

Факултет безбедности је дана 2.3.2016. 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 15.3.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 22.3.2016. године дало је мишљење да се др Дејана 
Јовановић Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-1125/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду162

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, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), 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 Економског факултета, број: 374/1 од 3.2.2016. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-688/2-16 од 22.3.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Саша Вељковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент – Маркетинг и Маркетинг 
услуга.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 9. децембра 2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Пословна економија и менаџмент – Маркетинг 
и Маркетинг услуга, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.12.2015. године 
објављивањем у листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 3.2.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Вељковић изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 4.2.2016. 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 15.3.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 22.3.2016. године дало је мишљење да се др Саша 
Вељковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-688/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), 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 Економског факултета, број: 373/1 од 3.2.2016. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-687/2-16 од 22.3.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирослав Тодоровић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Рачуноводство и пословне финансије – Пословне финансије 
и Финансијско преструктурирање предузећа. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 4. новембра 2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Рачуноводство и пословне финансије – 
Пословне финансије и Финансијско преструктурирање предузећа, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.12.2015. године 
објављивањем у листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 3.2.2016. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Тодоровић 
изабере у звање редовног професора.

Економски факултет је дана 4.2.2016. 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 15.3.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 22.3.2016. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-687/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење и 68/15), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), 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 Правног факултета, број: 353/1 од 25.1.2016. године 
и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-877/2-16 од 22.3.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 13.4.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владан Петров у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Уставноправну 
ужу научну област. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је у „Службеном гласнику РС“ број 82 од 
28. септембра 2015. године и листу „Послови“ број 641 од 30. 
септембра 2015. године објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за Уставноправну ужу научну област, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.12.2015. 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 25.1.2016. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Владан Петров изабере у 
звање редовног професора.

Правни факултет је дана 11.2.2016. 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 15.3.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 22.3.2016. године дало је мишљење да се др Владан 
Петров може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.4.2016. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 61202-877/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду168

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 100/07 – аутентично 
тумачење 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 – пречишћени текст), чл. 27. 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 Снежане 
Ђорђевић број: 61202-2715/6-15 од 13.01.2016. године на одлуку 
Сената Универзитета, број: 61202-2715/5-15 од 23.12.2015. године, 
Сенат Универзитета, поступајући као другостепени орган, на 
седници одржаној 03.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Снежане Ђорђевић на 
одлуку Сената Универзитета, број: 61202-2715/6-15 од 13.01.2016. 
године. 

2. Потврђује се одлука Сената Универзитета, број: 61202-
2715/5-15 од 23.12.2015. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 25.02.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Еколошка микробиологија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.04.2015. године 
преко web странице Факултета и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
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факултета, на седници одржаној дана 21.05.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ђорђевић 
изабере у звање редовног професора.

Пољопривредни факултет је дана 03.06.2015. 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 др Снежана 
Ђорђевић нема потребан број радова за избор у звање редовног 
професора, прописаих чланом 4. тачка В) Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и да се не може 
изабрати у звање редовног професора. 

Веће научних области биотехничких наука броји 22 члана. 
Од 15 присутних чланова, за позитивно мишљење су гласала 3 
члана Већа, 7 чланова Већа је било „уздржано“, док је 5 чланова 
Већа гласало „против“. За давање позитивног мишљења Сенату 
Универзитета је било потребно 12 гласова „за“. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015. 
године одложио је разматрање захтева Пољопривредног факултета 
и затражио од Већа научних области биотехничких наука да у року 
од 20 дана још једном преиспита да ли др Снежана Ђорђевић има 
потребан број радова за избор у звање редовног професора у складу 
са Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 – 
пречишћени текст) и да да детаљно образложење о томе, имајући 
у виду и мишљење Универзитетског омбудсмана, да у образложењу 
мишљења треба да буду прецизно наведени разлози због којих је 
Веће дало негативно мишљење. 

Дана 09.11.2015. године Универзитетски омбудсман, проф. 
Бранко Ракић, упутио је члановима Сената и члановима Већа 
научних области биотехничких наука допис у коме је изнео правне 
ставове које треба узети у обзир приликом одлучивања о избору др 
Снежане Ђорђевић у звање редовног професора.
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Поступајући по закључку Сената, Веће је на седници, одржаној 
дана 18.11.2015. године дало мишљење да се др Снежана Ђорђевић 
не може изабрати у звање редовног професора јер не испуњава 
прописане услове за избор у звање редовног професора зато што 
у целокупном опусу има само три рада објављена у часописима 
са SCI листе, односно у часописима са SSCI или AHCI листе, а за 
избор у звање редовног професора је потребно пет радова. 

Законом о високом образовању („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење 
и 68/15) и Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
183/15 – пречишћени текст) прописано је да у звање редовног 
професора може бити изабрано лице које поред услова за 
ванредног професора има најмање два рада објављена после избора 
у звање ванредног професора у научним часописима са SCI листе, 
односно у часописима са SSCI или AHCI листе и најмање један рад 
објављен након избора у звање ванредног професора у домаћим 
научним, односно стручним часописима. Чланом 125. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 – пречишћени текст) прописано је да се приликом избора у 
звања наставника узимају у обзир само објављени радови, односно 
резултати научноистраживачког рада од избора у постојеће звање, 
осим у случају избора у звање редовног професора, када се оцењује 
и целокупан кандидатов опус.

Др Снежана Ђорђевић је први пут изабрана у звање ванредног 
професора 2005. године, а поново је бирана у исто звање 2011. 
године иако није имала ниједан рад на SCI листи, а према прелазним 
одредбама члана 7. Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, које су важиле једнократно и донете 
су да би се заштитили наставници који су се затекли у звању 
доцента или ванредног професора на дан ступања на снагу ових 
критеријума да би имали времена да испуне нове услове за избор 
у звање наставника који нису важили у моменту када су бирани 
у затечено звање и ово право су могли да користе само једном, а 
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приликом следећег избора у звање треба да испуне ближе услове 
прописане Критеријумима, о чему је званично тумачење дао и 
Сенат Универзитета 19.3.2014. године.

Веће научних области биотехничких наука броји 22 члана. 
Од 15 присутних чланова, за позитивно мишљење је гласало 7 
чланова Већа, 3 члана Већа су била „уздржана“, док је 5 чланова 
Већа гласало „против“. За давање позитивног мишљења Сенату 
Универзитета је било потребно 12 гласова „за“. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета, мишљење 
Већа научних области биотехничких наука од 18.11.2015. године, 
као и ставове Универзитетског омбудсмана. Сенат је утврдио да 
др Снежана Ђорђевић не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у 
Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду из разлога наведених у 
мишљењу Већа научних области биотехничких наука број 61202-
2715/4-15 од 18.11.2015. године.

Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 35 присутних 
чланова, за избор др Снежане Ђорђевић у звање редовног професора 
је гласало 6 чланова Сената, 8 чланова Сената је било „уздржано“, 
19 чланова Сената гласало је „против“, док 2 члана Сената нису 
присупила гласању. За избор у звање редовног професора је било 
потребно 24 гласа „за“. 

Одлука Сената Универзитета са поуком о правном леку 
отправљена је Факултету ради уручења кандидату дана 25.12.2015. 
године.

На ову одлуку кандидат др Снежана Ђорђевић благовремено 
је изјавила приговор на одлуку Сената Универзитета, који је 
достављен преко Факултета дана 12.01.2016. године.

Др Снежана Ђорђевић је у приговору на првостепену одлуку 
Сената, донету на седници одржаној дана 23.12.2015. године 
навела следеће: 

1. Да је одлука базирана искључиво на томе да она као кандидат 
има три, а не пет објављених радова у часописима са SCI листе и 
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да су Сенат и Веће научних области биотехничких наука дошли до 
наведеног става на основу погрешног тумачења одредаба Закона о 
високом образовању и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду. Став је подносиоца приговора да би 
по том погрешном тумачењу, она, да би могла да буде изабрана 
у звање редовног професора, требала да испуни не само раније 
важеће услове за избор у звање редовног професора, већ и сада 
важеће услове за избор у звање доцента и ванредног професора, 
(бар у смислу SCI листе) иако је она у та звања изабрана у време 
када су важили други услови, које је тада испуњавала. Наведено 
тумачење прописа је, по мишљењу др Снежане Ђорђевић, супротно 
забрани повратног (ретроактивног) дејства правних норми која је 
садржана у члану 197. Устава Републике Србије. 

2. Да је мишљење Универзитетског омбудсмана од 09.11.2015. 
године, у коме је изнет правни став о испуњености услова за избор 
др Снежане Ђорђевић у звање редовног професора достављено 
члановима Сената тек на сам дан седнице на којој је одлучивано 
о избору у звање. Према мишљењу др Снежане Ђорђевић, овим су 
прекршене одредбе чл. 11. ст. 2. и чл 12. ст. 1. Пословника Сената 
Универзитета у Београду. 

3. У приговору је наведено да писмени отправак одлуке Сената 
не садржи упутство о правном средству, што је иначе обавезно, 
према чл. 196. ст. 3. и чл. 200. ст. 1. Закона о општем управном 
поступку. 

Поступајући као другостепени орган, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 03.02.2016. године, разматрао је приговор 
кандидата и утврдио је да је приговор неоснован из следећих 
разлога: 

1. У вези са наведеном примедбом, Сенат је остао при 
ставовима који су наведени у образложењу мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број 61202-2715/4-15 датом 
на седници одржаној дана 18.11.2015. године, а у коме се наводи 
да др Снежана Ђорђевић у целокупном опусу има само три рада 
објављена у часописима са SCI листе, односно у часописима са 
SSCI или AHCI листе, а за избор у звање редовног професора је 



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 173

потребно пет радова, у складу са Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Београду, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду и званичним 
тумачењем Сената Универзитета од 19.03.2014. године.

2. У вези са наведеном примедбом Сенат је констатовао да се 
комплетан материјал који се односи на избор др Снежане Ђорђевић 
у звање редовног професора налазио на сајту Универзитета седам 
дана пре одржавања седнице Сената, у складу са чл. 11. ст. 2. и 
чл 12. ст. 1. Пословника Сената. Универзитетски омбудсман је на 
седници Сената одржаној дана 23.12.2015. године, присуствовао 
и детаљно образложио ставове наведене у допису од 09.11.2015. 
године. 

Поводом мишљења изнетог у допису Универзитетског 
омбудсмана да је једино правно ваљано тумачење по коме су 
за избор др Снежане Ђорђевић у звање редовног професора 
потребна три рада објављена у часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе, а не пет радова, Сенат је заузео 
став да др Снежана Ђорђевић, да би била изабрана у звање редовног 
професора, треба да испуњава услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Београду, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду и званичним 
тумачењем Сената Универзитета од 19.03.2014. године и да има пет 
радова на SCI листи, јер су прелазне одредбе члана 7. Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду важиле 
једнократно и донете су да би се заштитили наставници који су се 
затекли у звању доцента или ванредног професора на дан ступања 
на снагу ових критеријума да би имали времена да испуне нове 
услове за избор у звање наставника који нису важили у моменту 
када су бирани у затечено звање и да су ово право могли да користе 
само једном, а приликом следећег избора у звање треба да испуне 
ближе услове прописане Критеријумима, о чему је званично 
тумачење дао и Сенат Универзитета 19.3.2014. године. 

У конкретном случају не ради се о повратном (ретроактивном) 
дејству правних норми и о повреди чл. 197. Устава Републике 
Србије.
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3. У погледу наведене примедбе, Закон о општем управном 
поступку у чл. 200 ст. 5. предвиђа да „кад у решењу није дато 
никакво упутство или је упутство непотпуно, странка може 
поступити по важећим прописима, а може, у року од осам дана од 
дана достављања решења, тражити од органа који је решење донео 
да га допуни“. Право на приговор прописано је и чланом 26. ст. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду, у коме се 
наводи да „предложени кандидат за редовног професора који није 
изабран у предложено звање може Сенату изјавити приговор на 
одлуку Сената, у року од 15 дана, од дана пријема одлуке.“

На основу наведеног, Сенат је оценио да кандидат не 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и да у разлозима наведеним у приговору 
не постоје нове чињенице које би потврдиле испуњеност услова 
за избор др Снежане Ђорђевић у звање редовног професора, па је 
донета одлука као у изреци.

Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 33 присутних 
чланова, за приговор др Снежане Ђорђевић је гласало 3 члана 
Сената, 4 члана Сената је било „уздржано“, 24 члана Сената је 
гласало „против“, док 2 члана Сената нису приступила гласању. За 
усвајање приговора била су потребна 24 гласа „за“. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран 

у звање редовног професора може покренути управни спор пред 
Управним судом у року од 30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 03. фебруар 2016. године; Број: 61202-2715/7-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 135. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст) 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: 08-1840/1 
од 2. јула 2015. године и предлог Већа групације друштвено-
хуманистичких наука број: 61202-3483/2-15 од 21. јануара 2016. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 3. 
фебруара 2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Дејан Јовић (Свеучилиште у Загребу, 
Хрватска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет политичких наука доставио је образложени предлог 
број: 08-1840/1 од 2. јула 2015. године да се проф. др Дејан Јовић, 
професор Свеучилишта у Загребу, Хрватска изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на 
седници одржаној 21. јануара 2016. године 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, 3. фебруар 2016. године; Број: 61202-3483/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 135. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст) 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: 985/5 од 
30. септембра 2015. године и предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број 61202-4244/2-15 од 28. децембра 2015. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 3. 
фебруара 2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Горан Машановић (Универзитет у 
Саутхемптону, Велика Британија) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Електротехнички факултет доставио је образложени предлог 
број: 985/5 од 30. септембра 2015. године да се проф. др Горан 
Машановић, ванредни професор на Универзитет у Саутхемптону 
(Faculty of Physical Sciences and Engineering, University of South-
ampton, UK) изабере у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало 
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 61202-4244/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 135. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст) 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 
Грађевинског факултета у Београду, број: 7/22-2 од 29. септембра 
2015. године и предлог Већа групације техничко-технолошких 
наука број 61202-4188/2-15 од 28. децембра 2015. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 3. фебруара 2016. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Херард Хувелинк (Универзитет 
у Вахенингену, Холандија) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Грађевински факултет доставио је образложени предлог 
број: 7/22-2 од 29. септембра 2015. године да се проф. др Херард 
Хувелинк (Gerard Heuvelink), ванредни професор на Универзитету 
у Вахенингену (Wageningen University, The Netherlands) изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало 
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 61202-4188/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 135. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – 
пречишћени текст) 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 Фармацеутског факултета у Београду, број: 01-1300/3 од 15. 
јула 2015. године и предлог Већа групације медицинских наука број 
61202-3459/2-15 од 28. децембра 2015. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 3. фебруара 2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Owen Corrigan (School of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences, Trinity College, Dublin, Ireland) у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Фармацеутски факултет доставио је образложени предлог 
број: 01-1300/3 од 15. јула 2015. године да се проф. др Owen Corri-
gan, професор емеритус на School of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences (Trinity College, Dublin, Ireland) изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације медицинских наука разматрало је предлог 
Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 3. фебруар 2016. године; Број: 61202-3459/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 100/07 – аутентично тумачење), члана 135. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15-пречишћени текст) 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 организационих наука у Београду, број: 4/76 
од 2. новембра 2015. године и предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број 61202-4856/2-15 од 2. марта 2016. године, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. марта 2016. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Марко Боханец, научни саветник Института 
„Јожеф Стефан“ и редовни професор Универзитета у Новој Горици, 
на Факултету за инжењерство и менаџмент, Словенија, у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет организационих наука доставио је образложени 

предлог број: 4/76 од 2. новембра 2015. године да се проф. др Марко 
Боханец, научни саветник у Институту „Јожеф Стефан“ и редовни 
професор Универзитета у Новој Горици, на Факултету за инжењерство 
и менаџмент, Словенија, изабере у звање гостујућег професора 
Универзитета 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, 16. март 2016. године; Број: 61202-4856/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 68/15 и 100/07 
– аутентично тумачење), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст) 
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 Грађевинског факултета 
у Београду, број: 22/7-3 од 1. фебруара 2016. године и предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број 61202-617/2-16 од 
2. марта 2016. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. марта 2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Радисав Видић, редовни професор на 
Факултету за грађевинско инжењерство и заштиту животне средине 
Универзитета у Питсбургу, САД, у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Грађевински факултет доставио је образложени предлог број: 
22/7-3 од 1. фебруара 2016. године да се проф. др Радисав Видић, 
редовни професор и декан на Факултету за грађевинско инжењерство 
и заштиту животне средине Универзитета у Питсбургу, САД, изабере 
у звање гостујућег професора Универзитета 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, 16. март 2016. године; Број: 61202-617/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћен текст), а на предлог Већa за студије 
при Универзитету, број: 06-4558/V-42/1-16 од 22. фебруара 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. марта 2016. 
год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ (60 ЕСПБ)

1. Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука, 
председник
2. проф. др Радомир Милашиновић, Факултет безбедности, 
заменик председника
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. доц. др Вера Арежина, Факултет политичких наука
5. доц. др Даница Шантић, Географски факултет

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-42/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћен текст), а на предлог Већa за студије 
при Универзитету, број: 06-4558/V-43/1-16 од 22. фебруара 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. марта 2016. 
год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ 
КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ (120 ЕСПБ)

1. Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Драган Симеуновић, Факултет политичких наука, 
председник
2. проф. др Радомир Милашиновић, Факултет безбедности, 
заменик председника
3. проф. др Горан Илић, Правни факултет
4. доц. др Вера Арежина, Факултет политичких наука
5. проф. др Зоран Стојановић, Правни факултет
6. доц. др Даница Шантић, Географски факултет

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-43/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћен текст), а на предлог Већa за студије 
при Универзитету, број: 06-4558/V-41/1-16 од 22. фебруара 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. марта 2016. 
год., донео је 

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕР-
СТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

1. Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет, Београд, 
председник 
2. доц. др Зоран Шеварaц, Факултет организационих наука, 
Београд, заменик 
3. проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет, 
Београд 
4. проф. др Ненад Филиповић, Машински факултет, Крагујевац 
5. проф. др Ирини Рељин, Електротехнички факултет, Београд 
6. проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет, 
Београд
7. проф. др Горан Бачић, Факултет за физичку хемију, Београд
8. проф. др Тома Јовановић, Медицински факултет, Београд 

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-41/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 186/15 – пречишћен текст), а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 06-4558/VI-103/2-16 од 28. марта 2016. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 13. априла 2016. год., 
донео је 

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: „Еразмус Мундус заједничке 
европске мастер академске студије из астрофизике – Астромундус“ 
(120 ЕСПБ)

1. Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Лука Поповић, Математички факултет, председник
2. проф. др Дејан Урошевић, Математички факултет, заменик 
председника
3. доц. др Анђелка Ковачевић, Математички факултет
4. доц. др Драгана Илић, Математички факултет
5. доц. др Бојан Арбутина, Математички факултет

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-1786/1-103/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15 – пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/IV-3455/4-15 од 25. јануара 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Утицај систематског програмираног вежбања на моторичке и 
когнитивне способности и квалитет живота особа у старијем 
животном добу“ кандидата мр Марије Трајков, дипл. дефектолога.

2. За менторе се именују:
1. проф. др Фадиљ Еминовић, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, (соматопедија).
2. др Саша Радовановић, научни саветник, Институт за медицинска 
истраживања, (неурофизиологија).
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 30. 
септембра 2016. год.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-3455/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15 – пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/IV-2657/4-15 од 25. јануара 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. марта 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Анализа техно-економске оправданости искоришћења сурутке у 
Србији“, кандидата мр Славице Арсић, дипл. инж. пољопривреде..

2. За менторе се именују:
1. Др Марица Ракин, ванредни професор, Технолошко-металуршки 
факултет Универзитета у Београду ( научна област Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија)
2. Др Гордана Кокеза, редовни професор, Технолошко-металуршки 
факултет Универзитета у Београду (научна област Економске 
науке и индустријски менаџмент)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 30. 
септембра 2016. год.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-1277/1-2657/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15 – пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/VI-4661/4-16 од 28. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. априла 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Настанак и развој научнo-техничке полиције у Србији 1904-1941.
године“, кандидата Невенке Кнежевић-Лукић (докторске студије: 
Историја и филозофија природних наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1 др Љубинка Трговчевић-Митровић, редовни професор на 
Факултету политичких наука у Београду. Ужа област научно-
истраживачког рада: Савремена историја. (ментор) 
2. др Боривој Аднађевић, редовни професор на Факултету за 
физичку хемију у Београду. Ужа област научно-истраживачког 
рада: физичка хемија чврстог стања. (ментор)

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-1786/1-4661/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15 – пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/VI-4187/5-15 од 28. марта 2016. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. априла 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Фиторемедијација загађених вода биљком Canna indica L. и 
одабраним декоративним макрофитама“ , кандидата Невене Чуле, 
дипл. инж шумарства (докторске студије: Управљање животном 
средином) .

2. За менторе се именују:
1. др Драгица Вилотић, редовни професор Шумарског факултета, 
Универзитета у Београду (ужа научна област Шумарска ботаника 
и анатомија дрвета)
2. др Зорица Средојевић, редовни професор, Пољопривредног 
факултета, Универзитета у Београду (ужа научна област Трошкови 
и калкулације)

(Београд, 13. април 2016. године; Број: 06-1786/1-4187/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 105а. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), чл. 15. ст. 2. т. „а“. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“, 
бр. 129/06 и 145/08), чл. 14. ст. 4. Правилника о упису студената 
на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 168/2012) и Решења ректора 
Универзитета у Београду бр. 06-613-6077/10-13, од 15.01.2016. 
године, а у извршењу пресуде Управног суда 15 У 4560/14, од 
20.11.2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог нивоа високог 
образовања стечена на високошколској установи Универзитет у 
Амстердаму, Холандија, која је издата 30.09.2013. године на име 
Власта (Јован) Сикимић.

Овим признавањем Власта (Јован) Сикимић стекла је право 
на наставак образовања на Универзитету у Београду – Филозофски 
факултет, студијски програм докторских академских студија 
(Филозофија), уколико испуни услове уписа и рангира се на листи 
у оквиру одобреног броја за упис студената. 

Просечна оцена остварена на претходним нивоима 
високог образовања, усклађена са системом високог образовања 
Републике Србије износи 9,5 (девет и 50/100), а број признатих 
бодова у систему ЕСПБ износи 240 ЕСПБ на основним академским 
студијама и 120,5 на мастер академским студијама. 

Утврђени преостали део студијског програма који 
кандидаткиња треба да савлада на студијском програму докторских 
академских студија (Филозофија) на Универзитету у Београду – 
Филозофски факултет чини целокупан обим студијских обавеза на 
докторским академским студијама, у износу од 180 ЕСПБ, у складу 
са прописима којима су уређене обавезе студената докторских 
академских студија на Универзитету у Београду.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Власта (Јован) Сикимић, 
рођена 07.10.1988. године у Новом Саду, Република Србија, 
захтевом за признавање стране високошколске исправе другог нивоа 
високог образовања, издате од стране високошколске установе 
Универзитет у Амстердаму, Холандија, на којој је именована 
стекла образовање, ради наставка образовања на Универзитету у 
Београду – Филозофски факултет, уписом студијског програма 
докторских академских студија (Филозофија). Претходни ниво 
високог образовања кандидаткиња је савладала на Универзитету у 
Београду – Филозофски факултет, на основу чега јој је 22.02.2012. 
године издата диплома основних академских студија у обиму од 240 
ЕСПБ, са стеченим стручним називом „дипломирани филозоф“.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског 
програма на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, у 
складу са чл. 13. Правилника, размотрио је све списе предмета 
и, достављањем Универзитету у Београду Извештаја и одлуке 
бр. 06/61301-6077/2-13, од 31.01.2014. године, констатовао да 
је именована стекла довољно знања и вештина и да су испуњени 
услови за позитивно вредновање страног студијског програма 
и признавање стране високошколске исправе ради наставка 
образовања. На основу наведеног Извештаја и одлуке, Универзитет 
у Београду донео је решење бр. 06-61301-6077/3-13, од 04.02.2014. 
године, којом је предметна исправа призната у сврху конкурисања 
за упис на наведени студијски програм. Решењем је утврђено да 
број признатих бодова у систему ЕСПБ на другом нивоу високог 
образовања износи 60, а да је просечна оцена усклађена са системом 
високог образовања Републике Србије 9,1 (девет и 10/100).

Власта (Јован) Сикимић поднела је Управном суду 27.03.2014. 
године тужбу којом је захтевала поништај Решења Универзитета 
у Београду, из разлога што је у поступку признавања односне 
стране високошколске исправе повређена одредба чл. 13. и 14. 
Правилника, будући да јој није достављен Извештај и одлука о 
могућности признавања, како би она на њега могла да уложи жалбу 



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 191

Сенату Универзитета у Београду. Управни суд донео је 20.11.2015. 
године пресуду 15 У 4560/14, којом је поништио предметно Решење 
и наложио Универзитету у Београду поновно спровођење поступка 
признавања. Поступајући у складу са наводима пресуде Управног 
суда, ректор Универзитета у Београду донео је Решење бр. 06-613-
6077/10-13, од 15.01.2016. године, којим је утврдио да је Сенат 
Универзитета у Београду дужан да спроведе поступак извршења 
наведене пресуде и наложио да у поновном поступку признавања 
стране високошколске исправе буду уклоњене повреде правила 
поступка признавања.

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
16.03.2016. године, у складу са Решењем ректора Универзитета 
у Београду бр. 06-613-6077/10-13, од 15.01.2016. године, а у 
извршењу пресуде Управног суда 15 У 4560/14, од 20.11.2015. 
године, утврђено је да су у претходном поступку признавања стране 
високошколске исправе издате на име Власте (Јован) Сикимић 
учињене повреде чл. 13. и чл. 14. Правилника о признавању 
страних високошколских исправа ради наставка образовања, 
будући да кандидаткињи није достављен примерак Извештаја и 
одлуке руководиоца студијског програма докторских академских 
студија (Филозофија) на Универзитету у Београду – Филозофски 
факултет, како би на њега кандидаткиња евентуално могла да 
уложи жалбу Сенату Универзитету у Београду. На истој седници, 
Сенат Универзитета у Београду утврдио је да је, поступајући по 
наводима односне пресуде Управног суда, а у складу са наводима 
из тужбеног захтева изнетим у тужби против Универзитета у 
Београду, коју је кандидаткиња поднела пред Управним судом 
27.03.2014. године, овлашћен да донесе одлуку о просечној оцени 
коју је кандидаткиња остварила на претходним нивоима високог 
образовања усклађеној са системом високог образовања Републике 
Србије, као и броју признатих бодова у систему ЕСПБ. Водећи се 
овим својим закључком, Сенат Универзитета је, на основу података 
из документације достављене Универзитету у Београду приликом 
покретања поступка признавања, установио да је кандидаткиња 
на другом нивоу високог образовања стекла 120,5 ЕСПБ бодова. У 
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сврху утврђивања просечне оцене коју је кандидаткиња остварила 
на претходним нивоима високог образовања, Сенат Универзитета 
водио се посебно одредбом чл. 14. ст. 4. Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Београду, којом 
је предвиђено да се „за кандидате који су завршили мастер 
академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова, рачуна (...) просек 
свих оцена основних академских студија и мастер академских 
студија, узимајући у обзир и завршни и дипломски рад, уколико 
за исте постоји оцена“. Будући да је на првом нивоу високог 
образовања (основне академске студије), након савладаних 32 
испита и одбрањеног завршног рада, кандидаткиња остварила 
укупну просечну оцену 9,88 (девет и 88/100), као и да је на 
другом нивоу високог образовања (мастер академске студије), 
на скали позитивних оцена од 6 (шест) као најниже до 10 (десет) 
као највише оцене, након савладаних 14 испита, од којих је на 13 
добила оцену, и одбрањене мастер тезе, кандидаткиња остварила 
укупну просечну оцену 8,6 (осам и 60/100), Сенат Универзитета у 
Београду усвојио је одлуку као у диспозитиву.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06/61301-6077/11-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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, 45/15 – аутентично 
тумачење и 68/15), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Анастасије (Сергеј) Москвине 
на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа бр. 06-61302-4569/4-15, од 25. јануара 
2016. године, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 
16. марта 2016. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Анастасије (Сергеј) Москвине на Одлуку 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа бр. 06-61302-4569/4-15 од 25.01.2016. године, којом 
се признаје високошколска исправа Московског државног 
линвистичког универзитета, Москва, Руска Федерација, бр. 
КМ 74694 од 30.06.2012. године, на којем је именована стекла 
образовање, као диплома основних академских студија (240 
ЕСПБ), са стручним називом дипломирани професор језика и 
књижевности (француски језик и књижевност и енглески језик и 
књижевност).

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ Одлука Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, бр. 06-61302-
4569/4-15 од 25.01.2016. године и ПРИЗНАЈЕ СЕ предметна 
диплома као диплома интегрисаних основних и мастер академских 
студија (300 ЕСПБ) са стручним називом мастер професор језика 
и књижевности (француски језик и књижевност и енглески језик и 
књижевност).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду, преко Филолошког факултета, 
обратила се Анастасија (Сергеј) Москвина, рођена 25.02.1990. 
године у Москви, Руска Федерација, захтевом за признавање 
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дипломе захтевом за признавање дипломе Московског државног 
линвистичког универзитета, Москва, Руска Федерација, на којем 
је именована, након окончаних петогодишњих основних студија, 
стекла звање лингвиста, професор (француски и енглески језик).

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета 
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом 
се предметна диплома признаје као диплома мастер академских 
студија са стручним називом мастер професор опште лингвистике 
са страним језицима (300 ЕСПБ). Комисија Универзитета у 
Београду је, узимајући у обзир 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 професор језика и књижевности 
(француски језик и књижевност и енглески језик и књижевност).

Анастасија (Сергеј) Москвина поднела је на ову одлуку 
жалбу Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61302-4569/5-15, 
са молбом да се још једном размотри предлог стручних органа 
Филолошког факултета, те да се предметна диплома призна као 
диплома мастер академских студија (300 ЕСПБ).

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
16.03.2016. године, разматрана је жалба кандидата и утврђено да 
постоје основи за преиначавање Одлуке Комисије Универзитета, 
те је једногласно усвојена одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06-61302-4569/6-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 105а. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење 
и 68/15), чл. 119. ст. 2. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник 
РС“, бр. 30/2010) чл. 14. ст. 3. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 129/06 и 145/08) и Решења ректора Универзитета у Београду 
бр. 06-613-21126/21-12, од 03.12.2015. године, а у извршењу 
пресуде Управног суда 20 У.17581/12, од 18.02.2015. године и 
пресуде Управног суда 20 У.17664/12, од 20.03.2015. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 16.03.2016. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Наташe (Рајко) Милинковић (рођ. 
Ђурић) и потврђује Одлукa Комисије Универзитета у Београду 
за признавање страних високошколских исправа, бр. 06-613-
21126/2-12, од 01.11.2012. године, којом се признаје јавна 
исправа Националног савета за здравство у Краљевини Данској, 
Копенхаген, Данска, од 22.09.2010. године, издата на име Наташа 
(Рајко) Милинковић (рођ. Ђурић), о обављеном специјалистичком 
стажу, положеном специјалистичком испиту и стеченом називу 
специјалисте Психијатрије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Наташа (Рајко) 
Милинковић (рођ. Ђурић), рођена 23.05.1972. године у Бања 
Луци, Босна и Херцеговина, захтевом за признавање јавне 
исправе Националног савета за здравство у Краљевини Данској, 
Копенхаген, Данска, о обављеном специјалистичком стажу, 
положеном специјалистичком испиту и стеченом називу из 
области Психијатрије. 

Уз захтев, именована је Универзитету у Београду доставила 
детаљне податке о: страној високошколској установи на којој је 
стекла назив специјалисте медицине из области Психијатрије, току 



Гласник Универзитета у Београду196

студија на претходном нивоу високог образовања на Универзитету 
у Београду – Медицински факултет, као и обимну пропратну 
документацију о садржини обавеза која је савладала током 
обављања специјалистичког стажа на страној високошколској 
установи и опису структуре образовања, укључујући и примерак 
научноистраживачког рада објављеног на наведеној страној 
високошколској установи.

Именована је у захтеву нагласила да је поступак признавања 
покренула у сврху како запошљавања, тако и наставка образовања 
– упис на докторске академске студије, иако није нагласила на 
којој високошколској установи у саставу Универзитета у Београду 
намерава да настави образовање, као и упркос чињеници да се, 
почев од 3. фебруара 2010. године, на Универзитету у Београду 
признавање страних високошколских исправа ради наставка 
образовања води у складу са одредбама Правилника о признавању 
страних високошколских исправа ради наставка образовања 
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10 и 183/15) и то 
подношењем посебног захтева и пратеће документације (из члана 
9 наведеног Правилника) Универзитету у Београду (сходно одредби 
чл. 10, ст. 2. наведеног Правилника).

У складу са чл. 8, ст. 1. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа, Наставно-научно веће Медицинског 
факултета донело је 16.10.2012. године Предлог одлуке о 
признавању специјалистичког испита и доставило 29.10.2012. 
године (под бр. 06/613-21126/1-12) Комисији за признавање 
страних високошколских исправа Универзитета у Београду, уз 
своје стручно мишљење и целокупну документацију која се односи 
на предмет. На основу наведеног Предлога одлуке, Комисија 
је, на седници одржаној 01.11.2012. године, усвојила Одлуку 
бр. 06-613-21126/2-12 од 01.11.2012. године, којом је наведена 
исправа призната као исправа о обављеном специјалистичком 
стажу, положеном специјалистичком испиту и стеченом називу 
специјалисте Психијатрије.

На ову одлуку Наташа (Рајко) Милинковић уложила је 
15.11.2012. године Жалбу бр. 06/613-21126/3-12, захтевајући њен 
поништај због њене наводне необјективности, незаконитости и 
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неуставности, као и због наводне учињене повреде и ускраћивања 
људских права именоване, укључујући и право на њихову правну 
заштиту у Републици Србији. Именована је у жалби навела и да 
диспозитивом Одлуке није решено о свим њеним захтевима, као и 
да његова структура указује на његову непотпуност и неодређеност.

Поступајући по жалби, Сенат Универзитета донео је Одлуку 
06 бр. 020/2130/11.3/1-2012, од 12.12.2012. године и Решење 
ректора Универзитета у Београду 06 бр. 020/2130/11.3/2-2012, од 
12.12.2012. године, којима је жалбу именоване одбио, потврђујући 
тако Одлуку Комисије.

Наташа Милинковић поднела је 28.12.2012. године 
Управном суду тужбу, којом је захтевала поништај Решења 06 број: 
020/21030/11.2/1-2012, од 12.12.2012. године. Управни суд донео 
је 18.02.2015. године пресуду 20 У. 17581/12, којом је поништена 
Одлука Сената Универзитета у Београду и донео је 20.03.2015. 
године пресуду 20 У. 17664/12, којом је поништено Решење 
Универзитета у Београду. Наведеним пресудама Управног суда, 
предмет је враћен Универзитету у Београду на поновно поступање. 

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
16.03.2016. године, у складу са Решењем ректора Универзитета 
у Београду бр. 06-613-21126/21-12, од 03.12.2015. године, а у 
извршењу пресуде Управног суда 20 У.17581/12, од 18.02.2015. 
године и пресуде Управног суда 20 У.17664/12, од 20.03.2015. 
године, поново је разматрана жалба Наташе (Рајко) Милинковић. 
Приликом разматрања, утврђено је да је именована својим 
захтевом за признавање тражила признавање стране јавне 
исправе о стеченом називу, која је издата од стране наведене 
стране високошколске исправе, као и о положеном лекарском 
специјалистичком испиту из области Психијатрије; утврђено је да 
је именована пропустила да захтев за признавање ради наставка 
образовања достави Универзитету у Београду одвојено, у оквиру 
посебног поступка, који је уређен одредбама Правилника о 
признавању ради наставка образовања на Универзитету у Београду, 
утврђено да је, у поступку признавања, надлежна ужа наставно-
организациона јединица у саставу Медицинског факултета у 
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саставу Универзитета у Београду приступила провери услова за 
признавање стране јавне исправе; утврђено да је, на основу увида у 
документацију која је достављена приликом поступка признавања, 
начињен упоредни приказ програма специјалистичких студија 
које је именована савладала на страној високошколској установи 
и програма специјализације која се организује на Медицинском 
факултету, те да је именована упућена да обави практичну наставу 
из области Оториноларингологија и Офталмологија; утврђено да је, 
након допуне специјалистичког стажа из наведених области, као и, 
уз узимање у обзир података о страној високошколској установи на 
којој се студијски програм изводи, прибављеним, у складу са Законом 
о високом образовању, од стране надлежног министарства у Влади 
Републике Србије, Наставно-научно веће Медицинског факултета 
прихватило становиште надлежне уже наставно-организационе 
јединице да наведена исправа треба да буде призната; утврђено је 
и да наведени закључци проистичу из сходне примене одредаба 
чл. 105. ст. 1. Закона о високом образовању, а посебно ст. 1, којим 
је предвиђено да се вредновање страног студијског програма врши 
на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина, уз узимање 
у обзир система образовања у држави у којој је исправа стечена, 
као и услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског 
програма, те права која проистичу из наведене исправе у земљи 
која је стечена, без разматрања формалних обележја и структуре 
студијског програма; утврђено је да Закон о високом образовању (а 
посебно одредба садржана у чл. 105. ст. 1. овог закона) представља 
материјалноправни пропис на основу којег је могуће одлучивати у 
конкретном поступку признавања стране високошколске исправе, 
у складу са наводима пресуде Управног суда 20 У.17581/12, од 
18.02.2015. године; утврђено је да је применом одредбе чл. 105. 
ст. 2. Закона о високом образовању на овако утврђено чињенично 
стање могуће признати наведену страну јавну исправу. Када је 
реч о захтеву тужиље да у оквиру истог (јединственог) поступка 
признавања Универзитет у Београду одлучује о њеним правима у 
погледу запошљавања и у погледу наставка образовања, утврђено 
је и да материјалноправни пропис у наведеном смислу представља 
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одредба чл. 18. ст. 1. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа ради наставка образовања, којом је 
наглашено да „ступањем на снагу овог правилника престају да 
важе одредбе Правилника о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 129/06 и 145/08) 
у делу који се односи на признавање ради наставка образовања“; 
утврђено је и да околност да тужиља није покренула поступак 
признавања ради наставка образовања у складу са одредбама 
Правилника о признавању страних високошколских исправа ради 
наставка образовања не представља основ да Жалба бр. 06-61301-
198/6-15, од 29.04.2015. године, буде усвојена. 

На истој седници утврђено је и да је Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 12.12.2012. године о жалби 
одлучивао у складу са одредбама Пословника Сената Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/06), 
као и да је о већању и гласању састављен посебан записник, при 
чему приликом већања и гласања није било издвојених мишљења, 
те она нису ни унета у записник; утврђено је и да је записник 
потписан од стране ректора Универзитета у Београду, у својству 
лица које Сенату председава, као и од стране секретара Сената, у 
својству записничара; утврђено је и да је Сенат о жалби одлучивао 
поштујући одредбу чл. 192, ст. 2. Закона о општем управном 
поступку, уз испуњен услов присуства више од половине његових 
чланова, те да је одлуку донео већином гласова присутних чланова, 
с обзиром да квалификована већина није предвиђена законом нити 
другим прописима, односно будући да је одредбом чл. 13, ст. 1. 
Пословника Сената Универзитета у Београду предвиђено да „Сенат 
ради и одлучује на седници којој присуствује већина укупног броја 
чланова Сената“, а да је у одредби чл. 18, ст. 1. Пословника наведено 
да „Сенат доноси одлуке о питањима из своје надлежности већином 
гласова укупног броја чланова, јавним гласањем, изузев, ако 
Статутом или другим општим актом Универзитета није предвиђено 
другачије“, као и да је одредбом чл. 14, ст. 1. Пословника утврђено 
да председник Сената (ректор) отварајући седницу „утврђује да 
ли постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање“, те да, сходно 
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одредби чл. 14, ст. 2. Пословника, „по утврђивању кворума“, ректор 
„приступа утврђивању дневног реда“, односно да је, одредбом чл. 
25, ст. 1. Пословника предвиђено да се о току седнице Сената води 
записник, који, по одредби чл. 25, ст. 2. Пословника, садржи редни 
број седнице, датум, место и време њеног одржавања, дневни ред, 
имена присутних чланова, имена одсутних и оних чланова који су 
оправдали своје одсуство, имена лица која су позвана да учествују 
у раду, питања која су разматрана на седници, као и закључке по 
свакој тачки дневног реда“.

Због свега наведеног, Сенат Универзитета у Београду утврдио 
је да наведена исправа може да буде призната као исправа о 
обављеном специјалистичком стажу, положеном специјалистичком 
испиту и стеченом називу специјалисте Психијатрије, те је усвојена 
одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16. март 2016. године; Број: 06/613-21126/24-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик 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 Архитектонског факултета од 
21.3.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Ева Ваниште Лазаревић, редовни професор 
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области 
биотехничких наука.

2. Именујe се др Лидија Ђокић, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука 
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 8. април 2016. године; Број: 612-1813/2-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду202

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 Технолошко-
металуршког факултета, број 35/241 од 14.4.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Весна Мишковић-Станковић, редовни 
професор Технолошко-металуршког факултета, чланства у Већу 
научних области природних наука.

2. Именујe се др Гордана Ушћумлић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета, за члана Већа научних 
области природних наука.

3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје 
до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 20. април 2016. године; Број: 612-1977/2-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 194, 15. јул 2016. 203

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, број 999/2 од 25.4.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Јасминка Хасанбеговић, редовни професор 
Правног факултета, чланства у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука.

2. Именујe се др Драгица Вујадиновић, редовни професор 
Правног факултета, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 6. мај 2016. године; Број: 612-2365/2-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.


