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На основу члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 –
пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на седници
одржаној 14.09.2016. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 192/16), члан 12. мења се и гласи:
„Избор у звање наставника на Архитектонском факултету, за
области архитектура и урбанизам, може се вршити према условима
предвиђеним за:
1. поље техничко-технолошких наука или
2. поље уметности.
Архитектонски факултет својим актом утврђује уже научне,
односно уметничке области, за које се избор врши у складу са
тачком 2. став 1. овог члана, као и допунске услове предвиђене за
избор у звања наставника.“
Члан 2.
У члану 13. у Табели Б1 код првог избора у звање ванредног
професора тачка 3. мења се и гласи:
„3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 са
кумулативним импакт фактором најмање два из научне области
за коју се бира, од којих најмање два рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде најмање у једном раду први аутор или
носилац рада.“
Код избора у звање редовног професора тачка 3. мења се и
гласи:

2

Гласник Универзитета у Београду

„3. Објављено шест радова из категорије М21, М22 или М23
са кумулативним импакт фактором најмање четири из научне
области за коју се бира, од којих најмање три рада у последњих пет
година. Кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор или
носилац рада.“
У члану 13. у Табели Б2, код 1. услова, тачка 1. се брише, а
додају се нове тач. 1. и 2. које гласе:
„1. Ангажованост у спровођењу сложених дијагностичких,
терапијских и превентивних процедура.
2. Број и сложеност дијагостичних, терапијских и
превентивних процедура, које је кандидат увео, или је учествовао
у њиховом увођењу.“
Ранија тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 14. септембар 2016. године; Број: 06-4289/4-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 3. Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета“, број 192/16) и члана 42. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 –
пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета на седници
одржаној 14.09.2016. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује поступак и оцена приступног
предавања кандидата који се бирају у звање доцента, као и у звање
ванредног професора уколико немају одговарајуће педагошко
искуство.
Високошколска установа ближе уређује поступак и оцену
приступног предавања.
Члан 2.
Оцену приступног предавања врши Комисија за писање
реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
(у даљем тексту: Комисија).
По пријему конкурсне документације, а на захтев Комисије,
стручна служба високошколске установе обавештава кандидате о
времену и месту одржавања приступног предавања, као и о теми
приступног предавања, најкасније 8 дана пре одржавња приступног
предавања.
Члан 3.
Тему приступног предавња утврђује Комисија на основу
тематских јединица из наставног програма предмета из области за
коју се кандидат бира.
Уколико се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког искуства, сваки кандидат добија исту тему.
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Члан 4.
Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућој
просторији високошколске установе.
Обавештење о одржавању приступног предавања ставља се
на сајт високошколске установе најмање 8 дана пре одржавања
предавања, са јасно назначеним датумом, временом, местом
одржавања приступног предавања, темом и списком кандидата.
Трајање приступног предавања не може бити мање од 30
минута, ни више од једног школског часа (45 минута).
Уколико има више кандидата приступна предавања се
одржавају истог дана, а редослед излагања се утврђује по азбучном
реду кандидата.
За време приступног предавања једног кандидата, предавању
не могу присуствовати остали кандидати.
Члан 5.
За припрему приступног предавања кандидат користи
стручну литературу, уз консултацију са члановима Комисије.
Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.
У току приступног предавања кандидат може да користи
потребна наставна средства.
Члан 6.
Чланови Комисије могу постављати питања кандидату након
завршеног предавања. Питања могу постављати и слушаоци.
Члан 7.
Комисија приликом приступног предавања оцењује:
• припрему предавања;
• структуру и квалитет садржаја предавања;
• дидактичко-методички аспект извођења предавања.
Члан 8.
Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије
оцењује предавање оценом од 1 до 5.
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На основу појединачних оцена свих чланова Комисије
израчунава се просечна оцена.
Уколико кандидат буде оцењен оценом 1 од већине чланова
Комисије, сматра се да предавање није позитивно оцењено и
оцењује се коначном оценом 1.
Председник Комисије сачињава записник о приступном
предавању за сваког кандидата у коме се наводе појединачне оцене
сваког члана Комисије, као и просечна оцена.
Записник потписују сви чланови Комисије.
Члан 9.
Оцена добијена на приступном предавању саставни је део
реферата Комисије.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 14. септембар 2016.године; Број: 06-4289/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 2. и 7. Статута Универзитета у Београду,
(„Гласник Универзитета у Београду“ бр. 186/15 – пречишћен текст
и 189/16), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
22.06.2016. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВЕЋИМА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику 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), после члана 11в. додаје се члан
11г. који гласи:
„Седнице већа научних области су јавне.
Веће научне области, на предлог председника или члана већа
научних области, може одлучити да седница не буде јавна.
Предлог из става 2. овог члана може бити изнет на седници
након утврђивања дневног реда седнице и не мора бити образложен.
Предлог се може односити на искључење јавности по свим,
или по појединим тачкама дневног реда.
О изнетом предлогу веће научних области одлучује одмах по
његовом предлагању, већином гласова присутних чланова већа.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 22.06.2016. године; Број: 06-3015/7-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени
текст и 189/16) и члана 51. Правилника о докторским студијама
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 191/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 18.05.2016.
године донео је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕДУРЕ ПРОМОЦИЈЕ ДОКТОРА НАУКА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
I
1. Промоција доктора наука је јавни свечани чин којим
ректор Универзитета јавно проглашава кандидата, који је одбранио
докторску дисертацију, за доктора наука.
2. Обавештење о промоцији објављује се на сајту Универзитета
и садржи: датум и време промоције, назив факултета и имена
кандидата који се промовишу.
3. На промоцију се позивају декан, ментор и кандидат.
4. Промоцију доктора наука обавља ректор, а у случају његове
спречености, проректор кога ректор овласти.
5. Током једне промоције, може бити промовисано 50 до 60
кандидата са 2-4 факултета.
6. Промоција се обавља једном месечно, a уколико је то
потребно може бити организована и два пута месечно.
Промоција се, по правилу, обавља у дану када је заказана
седница Сената Универзитета.
7. У току промоције ректор носи свечану тогу и инсигније.
Кандидати су обучени у свечане тоге и носе капе које добијају и
које остају у њиховом власништву.
8. Промоција почиње интонирањем свечане песме Gaudeamus igitur.
9. Свечану беседу говори ректор, односно проректор кога
ректор овласти.
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10. Ректор констатује да су испуњени услови за за проглашење
кандидата за доктора наука.
11. Сарадник задужен за промоције чита име и презиме
кандидата и ментора, назив докторске дисертације и датум када
је дисертација одбрањена и позива кандидата да прими диплому.
12. Ректор уручује диплому кандидату, након чега кандидату
честитају ректор и декан.
13. По уручењу диплома свим кандидатима, следи заједничко
фотографисање и коктел.
14. Свечана промоција доктора наука траје највише 2 сата.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 18. мај 2016. године; Број: 06-2383/4-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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 Електротехничког факултета
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 22. јуна 2016. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу,
за школску 2016/2017. годину
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената
који се уписују на студијске програме Универзитета у Београду
односно на високошколске јединице у његовом саставу, за школску
2016/2017. годину, и то:
У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу
квалитета, у школској 2016/2017. години уписаће се:
– на Електротехничком факултету на студијске програме
основних академских студија: Електротехника и рачунарство –
540 студената (400 на терет буџета и 140 самофинансирајућих);
Софтверско инжењерство – 120 студената (20 на терет буџета и
100 самофинансирајућих.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 06-3015/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 18.05.2016.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА
I
Разрешавају се чланства у Одбору за статутарна питања:
1. Проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, члан
3. Проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет, члан
4. Проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет, члан
II
За чланове Одбора за статутарна питања, именују се:
1. Проф. др Зоран Мирковић, Правни факултет, председник
2. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, члан
3. Проф. др Александар Молнар, Филозофски факултет, члан
4. Проф. др Александра Топић, Фармацеутски факултет, члан
(Београд,18. мај 2016. године; Број: 06-2383/5-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 55. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 18.05.2016.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ
I
Разрешавају се чланства у Одбору за финансије:
1. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет, члан
2. Проф. др Александар Нешковић, Електротехнички факултет, члан
3. Проф. др Драган Лончар, Економски факултет, члан
4. Проф. др Светислав Табароши, Правни факултет, члан
5. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих наука, члан
II
За чланове Одбора за финасије именују се:
1. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет, члан
2. Проф. др Петар Булат, Медицински факултет, члан
3. Проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет, члан
4. Проф. др Гордана Илић Попов, Правни факултет, члан
5. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих наука, члан
6. Проф. др Петар Марин, Биолошки факултет, члан
III
Председник Комисије је проф. др Живан Лазовић, проректор
задужен за финансије.
(Београд,18. мај 2016. године; Број: 06-2383/6-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 56. став 2. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 18.05.2016.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
За чланове Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета из
реда студентских представника именују се:
1. Борјан Соковић, Технолошко-металуршки факултет.
2. Миодраг Јанковић, Електротехнички факултет.
(Београд,18. мај 2016. године; Број: 06-2383/8-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16) и члана 15. Правилника о Дисциплинској одговорности
студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној
18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ
I
чланства

Разрешавају се
у Дисциплинској комисији
Универзитета:
1. Проф. др Бранислав Боричић, Економски факултет, председник
2. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, члан и заменик
председника
- Проф. др Слободан Марковић, Правни факултет, заменик члана
3. Проф. др Александра Исаковић, Медицински факултет, члан
- Проф. др Драгана Васиљевић, Фармацеутски факултет, заменик
члана
4. Проф. др Данијела Стефановић, Филозофски факултет, члан
- Проф др. Вељко Брборић, Филолошки факултет, заменик члана
5. Проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки факултет,
члан
- Проф др. Дејан Тошић, Електротехнички факултет, заменик
члана
II
За чланове Дисциплинске комисије Универзитета именују се:
1. Проф. др Владан Петров, Правни факултет, председник
2. Проф. др Игор Вуковић, Правни факултет, члан и заменик
председника
- Проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука, заменик
члана
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3. Проф. др Дејан Тошић, Електротехнички факултет, члан
- Проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки, заменик
члана
4. Проф. др Данијела Стефановић, Филозофски факултет, члан
- Проф др. Вељко Брборић, Филолошки факултет, заменик члана
5. Проф. др Љиљана Јанковић, Стоматолошки факултет, члан
- Проф др. Милан Дражић, Математички факултет, заменик члана
III
Комисија се именује на период од три године.
(Београд,18. мај 2016. године; Број: 06-2383/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16)
и члана 8. Правилника о додели признања Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 139/07 и 163/11), Сенат
Универзитета на седници одржаној 18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРИЗНАЊА
I
Разрешавају се чланства у Комисији за универзитетска
признања:
1. Проф. др Александар Костић, Филозофски факултет, члан
2. Проф. др Дарко Танасковић, Филолошки факултет, члан
3. Проф. др Ђорђе Вуксановић, Грађевински факултет, члан
4. Проф. др Драгослав Стаменковић, Стоматолошки факултет,
члан
5. Проф. др Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет, члан
6. Др Ђорђе Шијачки, Институт за физику, члан
II
За чланове Комисије за универзитетска признања именују се:
1. Проф. др Младен Лазић, Филозофски факултет, члан
2. Проф. др Весна Половина, Филолошки факултет, члан
3. Проф. др Радивој Митровић, Машински факултет, члан
4. Проф. др Бранимир Јованчићевић, Хемијски факултет, члан
5. Др Горан Познановић, Институт за биолошка истраживања
„С.С.“, члан
6. Проф. др Небојша Лалић, Медицински факултет, члан
III
Председник Комисије је проф. др Живослав Тешић, проректор
задужен за науку.
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IV
Комисија се именује на период од три године.
(Београд,18. мај 2016. године; Број: 06-2383/7-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.

17

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 18.05.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Географског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Географског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 24.12.2015. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 24.12.2015. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.04.2016. 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 18.05.2016. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 18. мај 2016. године; Број: 61212-869/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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 18.05.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Техничког факултета у Бору
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Техничког факултета у Бору коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 31.03.2016. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 31.03.2016. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.04.2016. 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 18.05.2016. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 18. мај 2016. године; Број: 61212-1836/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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 и 189/16), а на основу позитивног
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 18.05.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Биолошког факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 26.02.2016. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 26.02.2016. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.04.2016. 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 18.05.2016. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 18. мај 2016. године; Број: 61201-1090/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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 18.05.2016. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Саобраћајног факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Саобраћајног факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 05.04.2016. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 05.04.2016. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.04.2016. 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 18.05.2016. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 18. мај 2016. године; Број: 61212-1837/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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 064558/VII-2000/2-16 од 25. априла 2016.год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. јуна 2016. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија:
Студије миграција (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер студија миграција.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Студијски програм мастер академских студија: Студије
миграција (60 ЕСПБ), је интердисциплинаран студијски програм.
У реализацији студијског програма учествују предавачи са:
Филозофског факултета, Географског факултета, Правног
факултета, Економског факултета, Факултета безбедности, и
Факултета политичких наука.
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 25. априла 2016. године размотрило предлог студијског програма и предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. одлуке, што је
Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 06-3015/2000/4-1)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона
о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 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 друштвено-хуманистичких
наука број: 61201-917/2-16 од 21. априла 2016. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 16. маја 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма мастер
академских студија:
– Економска анализа и политика (60 ЕСПБ)
– Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (60 ЕСПБ)
– Банкарски и финансијски менаџмент (60 ЕСПБ)
– Економска политика и развој (60 ЕСПБ)
– Пословно управљање (60 ЕСПБ)
– Квантитативна анализа (60 ЕСПБ)
– Међународни економски односи (60 ЕСПБ)
– Квантитативне финансије (IMQF) – на енглеском језику (60 ЕСПБ)
– Макроекономија привреда у транзицији (60 ЕСПБ)
– Економија и менаџмент енергетике (60 ЕСПБ)
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Економски факултет
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет је дана 17. фебруара 2016. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке да у сваком студијском
програму један изборни предмет може бити један од предмета
другог студијског програма у вредности од 7 ЕСПБ. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 3. фебруара 2016. године.
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 21. априла 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. мај 2016. године; Број: 61201-917/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 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: 61201-2722/2-16 од 6. јуна 2016. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских
студија Инжењерство заштите животне средине (на српском и
енглеском језику).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02711/2013-04 од 9. априла 2014. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измене
студијског програма, тако што ће се академски назив који се стиче
савладавањем студијског програма променити из „мастер инжењер
заштите животне средине“ у „мастер инжењер технологије“, на
седници одржаној 14. априла 2016. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 6. јуна 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, 22. јун 2016. године; Број: 61201-2722/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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: 61201-2751/2-16 од 6. јуна 2016. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских
студија Интегрални урбанизам.
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 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
студијског програма, тако што се назив предмета „Јавно управљање“
мења у „Урбани простор као јавно добро“ на седници одржаној 10.
марта 2016. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 6. јуна 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, 22. јун 2016. године; Број: 61201-2751/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 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: 61201-2042/2-16 од 6. јуна 2016. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма мастер академских
студија Унутрашња архитектура.
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 допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 4. јула 2014.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
допуна студијског програма изборним предметом „Графичка
комуникација“ на седници одржаној 10. марта 2016. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 6. јуна 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, 22. јун 2016. године; Број: 61201-2042/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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: 61201-2603/2-16 од 6. јуна 2016. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ 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 допуна студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број -00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуна
студијског програма изборним предметима „Транспорт и
складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији“ и „Виброакустична дијагностика система и процеса“ на седници одржаној
27. априла 2016. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 6. јуна 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, 22. јун 2016. године; Број: 61201-2603/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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: 821/1-IV/1 од 14.04.2016. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-2114/2-16 од 10.05.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драго Ђурић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа филозофија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 24.02.2016. 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 10.03.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 14.04.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драго Ђурић изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 21.04.2016. 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 28.04.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.05.2016. године дало је мишљење да се
др Драго Ђурић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.05.2016.
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, 18. мај 2016. године; Број: 61202-2114/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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 за специјалну едукацију и
рехабилитацију, број: 21/25 од 29.03.2016. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-2113/2-16 од 10.05.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светлана Славнић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Сурдологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
27.01.2016. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор
у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу
научну област Сурдологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.02.2016. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 29.03.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Светлана Славнић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
21.04.2016. 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 28.04.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.05.2016. године дало је мишљење да се
др Светлана Славнић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.05.2016.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 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, 18. мај 2016. године; Број: 61202-2113/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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: 161 од 17.03.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612021766/2-16 од 10.05.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љубица Рајковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Географски факултет, за ужу научну
област Социологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 13.01.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Социологија, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.02.2016. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
на седници одржаној дана 17.03.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љубица Рајковић изабере у
звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 30.03.2016. 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 28.04.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.05.2016. године дало је мишљење да се
др Љубица Рајковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.05.2016.
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, 18. мај 2016. године; Број: 61202-1766/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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 за специјалну едукацију и
рехабилитацију, број: 21/30 од 26.04.2016. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-2163/2-16 од 10.05.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 18.05.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранка Јаблан у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Тифлологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
24.02.2016. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор
у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу
научну област Тифлологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.03.2016. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 26.04.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Бранка Јаблан изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
27.04.2016. 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 28.04.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 10.05.2016. године дало је мишљење да се
др Бранка Јаблан може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.05.2016.
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 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, 18. мај 2016. године; Број: 61202-2163/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Филолошког
факултета, број: 975/1 од 27.04.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022441/2-16 од 14.06.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Јерков у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Српска књижевност.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 05.10.2015. године у листу
„Политика“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.12.2015. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 27.04.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Јерков изабере
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 28.04.2016. 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 17.05.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 14.06.2016. године дало је мишљење да се
др Александар Јерков може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2441/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Филолошког
факултета, број: 977/1 од 27.04.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022440/2-16 од 14.06.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Дојчиновић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Наука о књижевности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 09.12.2015. године у листу
„Послови“ 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 12.02.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 27.04.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Дојчиновић изабере
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 28.04.2016. 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 17.05.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 14.06.2016. године дало је мишљење да се
др Биљана Дојчиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2440/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Филолошког
факултета, број: 979/1 од 27.04.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022438/2-16 од 14.06.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драгана Вукићевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Српска књижевност.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 13.01.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.02.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 27.04.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Вукићевић изабере
у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 28.04.2016. 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 17.05.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 14.06.2016. године дало је мишљење да се
др Драгана Вукићевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2438/3-16
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Филолошког
факултета, број: 978/1 од 27.04.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022439/2-16 од 14.06.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зона Мркаљ у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну
област Српска књижевност.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 13.01.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.03.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 27.04.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Зона Мркаљ изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 28.04.2016. 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 17.05.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 14.06.2016. године дало је мишљење да се
др Зона Мркаљ може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2439/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

44

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Православног
богословског факултета, број: 01/4-433/3 од 25.05.2016. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2841/2-16 од 14.06.2016. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Максим-Милан Васиљевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Православни богословски
факултет, за ужу научну област Патристика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Православни богословски факултет је дана 02.03.2016. године
у листу „Информер“ (додатак „Послови“) објавио конкурс за избор
у звање редовног професора, за ужу научну област Патристика,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.04.2016. године
преко Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Православног
богословског факултета, на седници одржаној дана 25.05.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Максим-Милан Васиљевић изабере у звање редовног професора.
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Православни богословски факултет је дана 01.06.2016.
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 07.06.2016.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 14.06.2016. године дало је мишљење да се
др Максим-Милан Васиљевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2841/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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: 400/7-2/1 од 28.04.2016. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-2418/2-16 од
18.05.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Милатовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу
научну област Посебно воћарство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Пољопривредни факултет је дана 27.01.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Посебно воћарство,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.03.2016. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 28.04.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Милатовић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 05.05.2016. 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 11.05.2016.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 18.05.2016. године дало је мишљење да се др Драган
Милатовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2418/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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: 01-3/56 од 27.04.2016. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-2423/2-16 од
18.05.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Кеча у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну
област Заштита шума и украсних биљака.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 10.02.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за
ужу научну област Заштита шума и украсних биљака, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.03.2016. године
преко сајта и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 27.04.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Кеча изабере у
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 10.05.2016. 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 11.05.2016.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 18.05.2016. године дало је мишљење да се др Ненад
Кеча може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.06.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2423/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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
организационих наука, број: 4/18 од 11.5.2016. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 61202-2482/2-16
од 13.6.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маријана Деспотовић Зракић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Факултет организационих
наука, за ужу научну област Електронско пословање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 9.3.2016. године
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Електронско пословање, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.4.2016. 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 11.5.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Маријана Деспотовић Зракић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 12.5.2016. 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 6.6.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 13.6.2016. године дало је мишљење да се др Маријана
Деспотовић Зракић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2482/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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/5-9-ИВ-1 од 19.5.2016. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612022734/2-16 од 13.6.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Шербула, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за
ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 6.4.2016. године у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.4.2016. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета
у Бору, на седници одржаној дана 19.5.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Шербула
изабере у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 25.5.2016. 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 6.6.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 13.6.2016. године дало је мишљење да се др Снежана Шербула
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2734/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Технолошкометалуршког факултета, број: 36/10 од 14.4.2016. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612022153/2-16 од 16.5.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невенка Бошковић Враголовић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки
факултет, за ужу научну област Хемијско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 4.11.2015. године
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.1.2016. године, у
библиотеци и на огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког
факултета, на седници одржаној дана 14.4.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Невенка Бошковић
Враголовић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 22.4.2016. 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 9.5.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 16.5.2016. године дало је мишљење да се др Невенка Бошковић
Враголовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2153/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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 Технолошкометалуршког факултета, број: 36/11 од 14.4.2016. године и
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612022415/2-16 од 16.5.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ирена Жижовић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за
ужу научну област Хемијско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 11.11.2015. године
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.1.2016. године, у
библиотеци и на огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошкометалуршког факултета, на седници одржаној дана 14.4.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Ирена Жижовић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 6.5.2016. 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 9.5.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 16.5.2016. године дало је мишљење да се др Ирена Жижовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког 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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2415/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43.
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 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: 306/6 од 12.5.2016. године и мишљења Већа
научних области техничких наука, број: 61202-2579/2-16 од
13.6.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Радић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Процесна техника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 2.3.2016. године у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Процесна техника, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.4.2016. 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 12.5.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Радић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 16.5.2016. 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 6.6.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 13.6.2016. године дало је мишљење да се др Дејан Радић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2579/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл.
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 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: 74/6 од 21.4.2016. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 61202-2414/2-16
од 16.5.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Радован Пузовић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну
област Производно машинство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 27.1.2016. године у листу
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Производно машинство, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.3.2016. 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 21.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Радован Пузовић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 5.5.2016. 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 9.5.2016.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 16.5.2016. године дало је мишљење да се др Радован Пузовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2414/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 7913/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2169/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Сагић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Радиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 23.15.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Радиологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Сагић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Драган
Сагић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2169/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6628/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2168/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марина Савин у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина (нефрологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина (нефрологија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марина Савин изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 25.4.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Марина
Савин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2168/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6548/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2167/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Маликовић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Анатомија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Анатомија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Маликовић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др
Александар Маликовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2167/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 7994/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2269/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љубица Лепосавић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Психијатрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 23.12.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Психијатрија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љубица Лепосавић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Љубица
Лепосавић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2269/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 7832/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2270/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Иван Димитријевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Психијатрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 23.12.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Психијатрија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 3.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Иван Димитријевић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Иван
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2270/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6584/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2267/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Милашиновић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина (кардиологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Горан Милашиновић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 25.4.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Горан
Милашиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2267/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6549/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2266/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Аранђеловић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александра Аранђеловић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 25.4.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др
Александра Аранђеловић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2266/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6585/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2268/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Синиша Павловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина (кардиологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Синиша Павловић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 25.4.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Синиша
Павловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2268/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6283/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2265/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Видосава Стојановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Видосава Стојановић
изабере у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.

79

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Видосава
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2265/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6586/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2264/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Елка Стефанова у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Неурологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Неурологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Елка Стефанова изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 25.4.2016. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Елка
Стефанова може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2264/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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: 6582/2 од
6.4.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, број: 61202-2170/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Шумарац Думановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за
ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 28.10.2015. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија), због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.3.2016. 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 6.4.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Шумарац
Думановић изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 25.4.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Мирјана
Шумарац Думановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2170/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 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
ветеринарске медицине, број: 01-455/10 од 23.3.2016. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612021667/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светлана Грдовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Исхрана.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 23.9.2015. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Исхрана, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.12.2015. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 23.3.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Грдовић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 25.3.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Светлана
Грдовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1667/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 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 ветеринарске медицине, број: 01-453/9 од 23.3.2016.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-1665/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Наталија Фратрић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Физиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 23.9.2015. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Физиологија, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.12.2015. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 23.3.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Наталија Фратрић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 25.3.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Наталија
Фратрић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1665/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 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
ветеринарске медицине, број: 01-454/10 од 23.3.2016. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 612021666/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранислав Прокић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Ветеринарска хирургија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 23.9.2015. године
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Ветеринарска
хирургија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.12.2015. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 23.3.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Прокић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 25.3.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др
Бранислав Прокић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1666/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

90

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 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 ветеринарске медицине, број: 01-452/9 од 23.3.2016.
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број:
61202-1664/2-16 од 17.5.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Крњаић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, за
ужу научну област Микробиологија са имунологијом.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет ветеринарске медицине је дана 23.9.2015. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Микробиологија са
имунологијом, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.12.2015. године у
листу „Политика“.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 23.3.2016. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Крњаић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 25.3.2016. 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 10.5.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 17.5.2016. године дало је мишљење да се др Дејан
Крњаић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине
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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1664/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 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 политичких наука, број: 11-641/1 од 25.2.2016.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-1192/4-16 од 24.5.2016. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.6.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Славиша Орловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу
научну област Политиколошко-социолошке студије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 30.12.2015. године у
листу „Послови“ , на сајту Универзитета и Факултета објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну
област Политиколошко-социолошке студије, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2016. године
преко сајта, библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 25.2.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Славиша Орловић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 3.3.2016. 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 године донело је закључак о
одлагању давања мишљења Сенату за избор др Славише Орловића
у звање редовног професора и одредило рок од 20 дана за допуну
предлога.
Факултет је дана 12.4.2016. године доставио допуну.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 24.5.2016. накона разматрања допуне Факултета
политичких наука године дало је мишљење да се др Славиша
Орловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета политичких 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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1192/5-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
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 политичких наука, број: 111066/1 од 24.3.2016. године и мишљења Већа научних области
правно-економских наука, број: 61202-2420/2-16 од 24.5.2016.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Веселин Кљајић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу
научну област Медијске студије и новинарство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 20.1.2016. године у листу
„Послови“ и на сајту Универзитета и Факултета објавио конкурс
за избор у звање ванредног, односно редовног професора, за
ужу научну област Медијске студије и новинарство, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.2.2016. године
преко сајта, библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 24.3.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Веселин Кљајић
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 27.4.2016. 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 17.5.2016.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 24.5.2016. године дало је мишљење да се др Веселин
Кљајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.6.2016.
године разматрао је захтев Факултета политичких 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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2420/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 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: 89/5 од 30. марта
2016. године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука
број 61202-1708/2-16 од 6. јуна 2016. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Ђурађ Будимир, Reader на Универзитету у
Вестминстеру, Велика Британија (Faculty of Science and Technology), 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: 89/5 од 30. марта 2016. године да се проф. др Ђурађ Будимир,
Reader (звање које је по рангу између ванредног и редовног
професора) of Wireless Communications Research Group, Faculty of
Science and Technology, University of Westminster, UK, изабере у
звање гостујућег професора Универзитета 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, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1708/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Медицинског
факултета, број 50/V-4/1, са седнице од 27. маја 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Петру Сеферовићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Медицински факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Медицинског факултета, на седници
одржаној 27. маја 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Петрa Сеферовићa, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2713/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), члана 5. Пословника Сената Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“ број: 134/06, 157/10 и 181/14),
а на предлог Наставно-научног већа Медицинског факултета, број
50/V-4, са седнице од 27. маја 2016. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Владимиру Бумбаширевићу, редовном професору
Универзитета у Београду – Медицински факултет, продужaва се
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра
2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Медицинског факултета, на седници
одржаној 27. маја 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Владимирa Бумбаширевићa, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2712/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног
факултета, број 64/4, са седнице од 23. фебруара 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Душану Теодоровићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 23. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Душанa Теодоровићa, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1058/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16),
а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број
145/3, са седнице од 23. фебруара 2016. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јадранки Јовић, редовном професору Универзитета у
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 23. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Јадранкe Јовић, за три школске године, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1060/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16),
а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број
146/3, са седнице од 23. фебруара 2016. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Милану Марковићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници
одржаној 23. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Миланa Марковићa, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1061/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког
факултета, број 231/1, са седнице од 29. јануара 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Анђелки Митровић, редовном професору Универзитета
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници
одржаној 29. јануара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Анђелкe Митровић, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-960/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Економског
факултета, број 423/1, са седнице од 3. фебруара 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Гојку Рикаловићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Економског факултета, на седници
одржаној 3. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Гојкa Рикаловићa, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-837/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16), а на
предлог Наставно-научног већа Математичког факултета, број 925/215, са седнице од 18. децембра 2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Небојши Лажетићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за
једну школску годину, односно до 30. септембра 2017. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници
одржаној 18. децембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Небојшe Лажетићa, за једну школску годину, 2016/2017,
односно до 30. септембра 2017. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-810/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16), а на
предлог Наставно-научног већа Математичког факултета, број 914/315, са седнице од 18. децембра 2015. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Зорану Каделбургу, редовном професору Универзитета
у Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за
једну школску годину, односно до 30. септембра 2017. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници
одржаној 18. децембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Зоранa Каделбургa, за једну школску годину, 2016/2017,
односно до 30. септембра 2017. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-809/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
за специјалну едукацију и рехабилитацију, број 3/126, са седнице
од 29. децембра 2015. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Зорици Матејић-Ђуричић, редовном професору
Универзитета у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, продужaва се радни однос за три школске године,
односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, на седници одржаној 29. децембра 2015. године,
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи
продужење радног односа проф. др Зорице Матејић-Ђуричић, за
три школске године, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/1019, односно
до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-761/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију, број 3/72, са седнице од
31. маја 2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Светлани Славнић, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
продужaва се радни однос за три школске године, односно до 30.
септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, на седници одржаној 31. маја 2016. године, донело
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење
радног односа проф. др Светлане Славнић, за три школске године,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/1019, односно до 30. септембра 2019.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2806/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16),
а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта и физичког
васпитања, број 509, са седнице од 24. децембра 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Душанки Лазаревић, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, продужaва
се радни однос за две школске године, односно до 30. септембра
2018. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког
васпитања, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, донело
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење
радног односа проф. др Душанке Лазаревић, за две школске године,
2016/2017 и 2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-41/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и 189/16),
а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта и физичког
васпитања, број 956, са седнице од 19. маја 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Ђорђу Стефановићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, продужaва
се радни однос за три школске године, односно до 30. септембра
2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког
васпитања, на седници одржаној 19. маја 2016. године, донело је
одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење
радног односа проф. др Ђорђа Стефановића, за три школске године,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2614/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета,
број 16/208, са седнице од 17. новембра 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Вељку Банђуру, редовном професору Универзитета у
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници
одржаној 17. новембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Вељка Банђура, за три школске године, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-5490/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета,
број 16/207, са седнице од 17. новембра 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јону Лелеи, редовном професору Универзитета у
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници
одржаној 17. новембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Јона Лелее, за три школске године, 2016/2017, 2017/2018
и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-5491/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Физичког факултета,
број 526/1, са седнице од 25. новембра 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Драгољубу Белићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници
одржаној 25. новембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Драгољуба Белића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-5444/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Физичког факултета,
број 525/1, са седнице од 25. новембра 2015. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јаблану Дојчиловићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници
одржаној 25. новембра 2015. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Јаблана Дојчиловића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-5445/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Географског
факултета, број 139, са седнице од 4. фебруара 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Велимиру Јовановићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Географског факултета, на седници
одржаној 4. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Велимира Јовановића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1199/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета,
број 327/2, са седнице од 29. фебруара 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Радмили Васић, редовном професору Универзитета
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Правног факултета, на седници
одржаној 29. фебруара 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Радмиле Васић, за три школске године, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1363/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 397/2-XXII/1, са седнице од 8. марта 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јовану Бабићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 8. марта 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Јована Бабића, за три школске године, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1545/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 397/2-XXII/3, са седнице од 8. марта 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Дејану Тодоровићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 8. марта 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Дејана Тодоровића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1546/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 397/2-XXII/2, са седнице од 8. марта 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Војиславу Божичковићу, редовном професору
Универзитета у Београду – Филозофски факултет, продужaва се
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра
2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 8. марта 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф.
др Војислава Божичковића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1547/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета,
број 822/1-XX/1, са седнице од 14. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Шефики Алибабић, редовном професору Универзитета
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за
три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници
одржаној 14. априла 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Шефике Алибабић, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2028/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског
факултета, број 01-2/61, са седнице од 30. марта 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Милану Медаревићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 30. марта 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Милана Медаревића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-1871/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета,
број 01-2/98, са седнице од 27. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Михаилу Грбићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 27. априла 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Михаила Грбића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2393/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета,
број 01-2/99, са седнице од 27. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Војиславу Ђековићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници
одржаној 27. априла 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Војислава Ђековића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2394/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 485, са седнице од 14. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Иванки Холцлајтнер-Антуновић, редовном професору
Универзитета у Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва
се радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра
2017. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на
седници одржаној 14. априла 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Иванке Холцлајтнер-Антуновић, за једну школску
годину, 2016/2017, односно до 30. септембра 2017. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2274/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 484, са седнице од 14. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Вери Дондур, редовном професору Универзитета у
Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос
за једну школску годину, односно до 30. септембра 2017. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на
седници одржаној 14. априла 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Вере Дондур, за једну школску годину, 2016/2017,
односно до 30. септембра 2017. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2273/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.

125

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку
хемију, број 483, са седнице од 14. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Боривоју Аднађевићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва се радни
однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2017.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на
седници одржаној 14. априла 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Боривоја Аднађевића, за једну школску годину,
2016/2017, односно до 30. септембра 2017. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2272/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст и
189/16), а на предлог Наставно-научног већа Техничког факултета
у Бору, број VI/4-7-5, са седнице од 24. марта 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Мирјани Рајчић Вујасиновић, редовном професору
Универзитета у Београду – Технички факултет у Бору, продужaва
се радни однос за три школске године, односно до 30. септембра
2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору, на
седници одржаној 24. марта 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Мирјане Рајчић Вујасиновић, за три школске
године, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, односно до 30.
септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2070/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Електротехничког
факултета, број 621/2, са седнице од 21. априла 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Бранку Ковачевићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос
за три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на
седници одржаној 21. априла 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Бранка Ковачевића, за три школске године,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2388/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени текст
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Електротехничког
факултета, број 975/2, са седнице од 24. маја 2016. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Миомиру Мијићу, редовном професору Универзитета у
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос
за три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на
седници одржаној 24. маја 2016. године, донело је одлуку да Сенату
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Миомира Мијића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2673/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
политичких наука, број 08-1232/1, са седнице од 17. децембра
2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. јуна
2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Јелени Ђорђевић, редовном професору Универзитета у
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос
за три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на
седници одржаној 17. децембра 2015. године, донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Јелене Ђорђевић, за три школске године,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2612/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
политичких наука, број 08-1297/1, са седнице од 17. децембра
2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. јуна
2016. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Гордани Духачек, редовном професору Универзитета у
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос
за три школске године, односно до 30. септембра 2019. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на
седници одржаној 17. децембра 2015. године, донело је одлуку
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног
односа проф. др Гордане Духачек, за три школске године,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019.
године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2613/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), члана 140. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 186/15 – пречишћени
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета
организационих наука, број 3/71, са седнице од 20. априла 2016.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22. јуна 2016.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. Др Мирку Вујошевићу, редовном професору Универзитета
у Београду – Факултет организационих наука, продужaва се радни
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2019.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Београду“.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Наставно-научно веће Факултета организационих наука, на
седници одржаној 20. априла 2016. године, донело је одлуку да
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа
проф. др Мирка Вујошевића, за три школске године, 2016/2017,
2017/2018 и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.
Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.
Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 61202-2644/2-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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/VII-2000/3-16 од 25. априла 2016.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 22. јуна 2016.
год, донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ОБЛАСТ: СТУДИЈЕ МИГРАЦИЈА (60 ЕСПБ)
Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Драган Р. Симић, Факултет политичких наука,
председник
2. проф. др Слободан Цвејић, Филозофски факултет, заменик
председника
3. проф. др Мирјана Бобић, Филозофски факултет
4. проф. др Ана Чекеревац, Факултет политичких наука
5. проф. др Ивана Крстић, Правни факултет
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 06-3015/2000/5-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.

133

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), члана 14. став 3. Правилника о признавању страних
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр.
129/06 и 145/08) и Извештаја и одлуке о могућности могућности
признавања стране високошколске исправе бр. 06/61301-4030/1214, од 16.05.2016. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
22.06.2016. године, донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Александре (Душан) Челар, бр. 06/613014030/11-14, од 26.02.2016. године и прихвата се Извештај и Одлука
о могућности признавања стране високошколске исправе, бр.
06/61301-4030/12-14, од 16.05.2016. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог нивоа високог
образовања, стечена на високошколским установама Аутономни
универзитет Барселоне, Универзитет у Барселони, Универзитет
Помпеу Фабра и Институт Барселоне за међународне студије,
Барселона, Шпанија, која је издата у јуну 2012. године на име
Александра (Душан) Челар, у сврху наставка образовања на
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, уписом студијског
програма докторских академских студија (Језик, књижевност,
култура), уколико испуни услове уписа и рангира се на листи у
оквиру одобреног броја за упис студената.
Просечна оцена на претходним нивоима високог образовања
усклађена са системом високог образовања Републике Србије
износи 8 (осам и 0/100), а број признатих бодова у систему ЕСПБ
на другом нивоу високог образовања је 60.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратила се Александра (Душан)
Челар, рођена 28.10.1988. године у Београду, Република Србија,
захтевом за признавање високошколске исправе другог нивоа
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високог образовања стечене након савладаних обавеза на студијском
програму који заједнички организују високошколске установе
Аутономни универзитет Барселоне, Универзитет у Барселони,
Универзитет Помпеу Фабра и Институт Барселоне за међународне
студије, Барселона, Шпанија. Претходни ниво високог образовања
именована је савладала на страној високошколској установи
Универзитет у Кембриџу, Велика Британија.
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског
програма на Универзитету у Београду – Филолошки факултет,
у складу са чланом 13. Правилника, размотрио је све списе
предмета и, достављањем Универзитету у Београду Извештаја и
одлуке о могућности признавања бр. 06/61301-4030/10-14, од
03.02.2016. године, констатовао да кандидаткиња нема испуњен
услов остварене просечне оцене на претходним нивоима високог
образовања у сврху уписа на докторске академске студије.
На наведени Извештај и одлуку именована је уложила жалбу
бр. 06/61301-4030/11-14, од 26.02.2016. године, у којој је наведено
да је просечна оцена, усклађена са системом Републике Србије,
утврђена на погрешан начин, будући да је у Извештају и одлуци
наведена оцена остварена на другом нивоу високог образовања,
али не и оцена остварена на претходном, првом нивоу високог
образовања, који је именована савладала на високошколској
установи Универзитет у Кембриџу, Велика Британија. На седници
Сената Универзитета у Београду одржаној 16.03.2016. године
разматрана је жалба кандидаткиње и, у Закључку бр. 06/613014030/12-14 од 16.03.2016. године, констатовано да би наводи из
жалбе требало да буду испитани од стране руководиоца односног
студијског програма. Поступајући по наведеном Закључку,
руководилац студијског програма упутио је Универзитету у
Београду Извештај и одлуку о могућности могућности признавања
стране високошколске исправе бр. 06/61301-4030/12-14, од
16.05.2016. године, у којем је наведено да просечна оцена на
претходним нивоима високог образовања усклађена са системом
високог образовања Републике Србије износи 8 (осам и 0/100), а
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да је број признатих бодова у систему ЕСПБ који је кандидаткиња
остварила на другом нивоу високог образовања 60.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
22.06.2016. године, размотрен је наведени Извештај и одлука, те је
усвојена одлука као у диспозитиву.
(Београд, 23. јун 2016. године; Број: 06-61301/4030/13-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“ број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Математичког
факултета, број 483/1 од 9.9.2016. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Владимир Јанковић, редовни професор
Математичког факултета, чланства у Већу научних области
природно-математичких наука.
2. Именујe се др Милош Арсеновић, редовни професор
Математичког факултета, за члана Већа научних области
природно-математичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области природноматематичких наука траје до 30. новембра 2016. године.
(Београд, 20. септембар 2016. године; Број: 612-4926/2-16)
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

