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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
1.11.2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Због истека периода за који су бирани, констатује се да је 
престао мандат следећих чланова Савета из реда студената:

1. Владислава Токовића, студента Технолошко-металуршког 
факултета
2. Илије Тодоровића, студента Технолошко-металуршког 
факултета
3. Валентине Караџић, студента Биолошког факултета
4. Дамјана Андоновског, студента Факултета спорта и физичког 
васпитања
5. Станка Дебељаковића, студента Правног факултета.

2. На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 
3.10.2016. године. верификује се мандат следећих чланова Савета 
из реда студената: 
1. Илије Тодоровића, студента Технолошко-металуршког 
факултета
2. Николе Лазића, студента Факултета политичких наука
3. Ане Лојаница, студента Биолошког факултета
4. Николе Бошковића, студента Фармацеутског факултета 
5. Филипа Поповића, студента Технолошко-металуршког 
факултета.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06-5267/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТ

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 35. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и предлога Студентског парламента Универзитета 
од 3.10.2016. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 
1.11.2016. године, донео је 

О Д Л У К У

БОРИЈАН СОКОВИЋ, студент Универзитета у Београду-
Технолошко-металуршки факултет

и з а б р а н   ј е

за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску 
2016/2017. годину.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06-5267/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), члана 17. Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07 и 163/11), а на предлог Комисије за универзитетска 
признања од 27.6.2016. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 1.11.2016. године, донео је 

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОШКА ИНСПИТИВАЊА „СИНИША 
СТАНКОВИЋ“, чланици Универзитета у Београду, додељује се 
повеља Универзитета за посебан допринос развоју Универзитета 
и унапређењу његовог рада, а поводом седамдесет година од 
оснивања.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Институт за биолошка испитивања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду је водећа мултидисциплинарна 
научна институција у Србији у области биолошких наука. 
Мултидисциплинарни приступ истраживањима омогућен 
је окупљањем целокупног научног потенцијала из области 
биолошких наука у Србији након Другог светског рата, уз 
истовремено формирање и сопственог научног кадра. У оквиру 
Српске академије наука и уметности у Београду, под руководством 
академика Синише Станковића, 31. маја 1947. године, основана су 
два института – Институт за екологију и биогеографију и Институт 
за физиологију, развиће, генетику и селекцију, који представљају 
почетак и основу данашњег Института. 

Основна делатност Института од његовог оснивања до данас 
је континуирани научноистраживачки рад, коме је основни циљ 
унапређење научне мисли у области биологије. Ову своју делатност 
Институт реализује кроз научна истраживања од националног, 
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односно посебног значаја за свеукупни друштвени развој 
Републике Србије у области биолошких наука. У својој делатности 
Институт је превасходно оријентисан на фундаментална и 
мултидисциплинарна истраживања у различитим биолошким 
дисциплинама. Истраживања у Институту фокусирана су на следеће 
научне дисциплине: биохемија, молекуларна биологија, цитологија, 
анимална     физиологија,   биљна    физиологија, неуробиологија, 
неурофизиологија, имунологија, генетика, екологија акватичних и 
терестричних екосистема, заштита животне средине, таксономија 
и органска еволуција.  Поред ширења научних сазнања из тих 
области, сва наведена истраживања су значајна и за развој других 
области којима је биологија основа (медицина, шумарство, 
фармација, пољопривреда, биотехнологија, ...). Резултати добијени 
у основним биолошким испитивањима могу, као крајњи циљ, да 
имају своју примену у свим областима друштвеног развоја у којима 
биологија може да да свој допринос. 

Институт континуирано формира и образује 
научноистраживачки кадар и усавршава младе истраживаче кроз 
различите научне активности. У Институту се реализује велики број 
дипломских, последипломских и докторских радова. Сарадници 
Института активно учествују у извођењу наставе на разним 
студијским програмима Универзитета у Београду. На овај начин, 
научни кадар Института доприноси побољшању квалитета наставе 
на сродним факултетима Универзитета у Београду. Овај допринос 
је нарочито важан за јачање квалитета докторских студија. ИБИСС 
активно учествује у процесу размене знања и стварања модела 
интеракција наука – високо образовање у Србији.

Институт за биолошка испитивања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду допринео је унапређењу научне мисли 
и стварању стручних кадрова из области биолошких наука и 
својим целокупним деловањем од оснивања допринео развоју 
Универзитета и неговању академске изврсности.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
Институту за биолошка испитивања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду у знак признања за посебан допринос 
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развоју Универзитета и унапређењу његовог рада додели повеља 
Универзитета у Београду.

Имајући у виду све изнето, Савет је прихватио предлог 
Комисије за универзитетска признања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06-5267/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), члана 17. Правилника о додели признања 
Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 139/07 и 163/11), а на предлог Комисије за универзитетска 
признања од 27.6.2016. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 1.11.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Проф. др МИЋИТАКИ СУЗУКИЈУ (Michitaka Suzuki) додељује 
се повеља Универзитета за унапређивање сарадње Универзитета у 
Београду са Универзитетом у Окајами и јачање јапанско-српског 
разумевања и пријатељства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Професор Мићитака Сузуки дипломирао је на Факултету 
за књижевност Универзитета у Токију. Титулу мастера стекао је 
1978. године на Одсеку за хуманистчке науке истог универзитета. 
Бави се естетиком и историјом уметности. Учествовао је на више 
научних пројеката као истраживач и аутор („Испитивање руских 
икона донетих у Јапан током периода Меиђи“ и „Испитивање 
фресака у манастиру Јасуња у Србији“). Аутор је великог броја 
научних радова. У сарадњи са професором Војиславом Ђурићем 
почео је да проучава византијску и средњевековну српску уметност. 
После двадесетогодишњег изучавања византијске уметности, 
а пре свега икона, на Хиландару је прихватио православље. У 
Јапану, уз подршку студената из Србије, држи часове српског 
језика заинтересованим студентима и промовише српску културу. 
Помогао је великом броју студената са Универзитета у Окајами да 
студирају на Универзитету у Београду и студентима са Универзитета 
у Београду да студирају на Универзитету у Окајами. Крајем 2015. 
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године прихватио је позив да предаје на Универзитету Тохоку 
Гакуин у граду Сендаи. Професор Сузуки члан је Управног одбора 
Алумни клуба Универзитета у Окајами у Србији.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Сузукију у знак признања за унапређивање сарадње 
Универзитета у Београду са Универзитетом у Окајами и јачање 
јапанско-српског разумевања и пријатељства додели повеља 
Универзитета у Београду.

Имајући у виду све изнето, Савет је прихватио предлог 
Комисије за универзитетска признања и донео одлуку као у изреци.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06-5267/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40,  а у вези са чланом 16. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и  189/16) и предлога Сената 
Универзитета од 26.10.2016. године, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 1. новембра 2016. године, доноси

О Д Л У К У

1. Прихвата се предлог Сената да Универзитет у Београду буде 
суоснивач Спортског савеза Универзитета у Београду са Савезом 
студената Београда и Асоцијацијом студената Факултета спорта и 
физичког васпитања.

2. Овлашћује се проф. др Иванка Поповић, проректорка 
Универзитета у Београду, да у име Универзитета на оснивачкој 
скупштини Спортског савеза Универзитета у Београду  потпише 
оснивачки акт.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Студентски парламент Универзитета у Београду поднео је 
24. октобра 2016. године иницијативу Ректорском колегијуму за 
оснивање Спортског савеза  Универзитета у Београду.

У иницијативи је наведено да потреба за формирањем 
посебног удружења постоји јер до сада студенти Универзитета у 
Београду нису имали прилике да учествују у доношењу одлука 
преко студентских парламената факултета у организованим 
спортским такмичењима и нису могли да се такмиче међусобно, 
јер су се такмичења одржавала искључиво на регионалном нивоу. 
Такође, не постоје репрезентације Универзитета у Београду у 
спортовима који се такмиче на међууниверзитетском нивоу, како 
у Србији, тако и на међународним такмичењима.

Спортски савез Универзитета у Београду бавио би се 
организовањем свих спортских активности на Универзитету у 
Београду, од којих су најзначајније одржавање спортских такмичења 
факултета у саставу Универзитета и организација репрезентација 
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Универзитета у свим спортовима за које такмичења буду постојала. 
Организација такмичења и спортских активности обављала би се 
преко студентских парламената факултета.

Разлог за оснивање Спортског савеза као правног лица је и 
финансијске природе јер ће овај савез, као удружење, моћи да 
конкурише за финансирање спортских удружења од стране Града 
Београда, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и Министарства омладине и спорта, као и да тражи донације и 
спонзорство од других правних лица.

Статутом Спортског савеза, који треба да буде усвојен на 
оснивачкој скупштини, биће прописано да Савет Универзитета  
делегира две трећине чланова Скупштине овог савеза.

Финансирање, оснивање и почетне трошкове организације 
лига би сносио Студентски парламент Универзитета у Београду 
кроз посебан пројекат за који је потребно одобрити додатна 
средства из буџета Универзитета у Београду. Даље финансирање 
савеза би се обављало кроз наплате котизација за учешће екипа у 
лигама, донација и конкурса за финансирање спортских удружења 
од стране Града Београда, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и Министарства омладине и спорта

Према Закону о спорту (‘’Службени гласник Републике 
Србије, број 10/2016) за оснивање спортског удружења потребна су 
најмање три оснивача, уз услове и на начин прописан одредбама 
овог закона, те је Сенат Универзитета, на седници одржаној 
26.10.2016. године, размотрио иницијативу, оценио оправданост 
наведених разлога и утврдио предлог да Универзитет у Београду 
буде суоснивач Спортског савеза Универзитета у Београду са 
Савезом студената Београда и Асоцијацијом студената Факултета 
спорта и физичког васпитања.

На основу наведеног донета је одлука као у изреци.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06-5267/7-16 )

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 22. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“,  број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16) и мишљења Одбора за статутарна питања од 20.10.2016. 
године, Савет Унверзитета, на седници одржаној 1.11.2016. године,  
донео је

О Д Л У К У 

Даје се позитивно мишљење о Одлуци о изменама и допунама 
Статута Универзитетске библиотеке ‘’Светозар Марковић’’, број 
02-65973 од 22.7.2016. године.

(Београд, 1.11.2016. године; Број: 06 – 5267/9-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“,  број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и предлога Веће за студије при Универзитету од 
27.10.2016. године, Савет Унверзитета, на седници одржаној 
1.11.2016. године,  донео је

О Д Л У К У 
О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

СТУДИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Од укупних средстава која се остварују од студијских 
програма студија при Универзитету издвајаће се 25% средстава 
за унапређење материјалне основе рада и трошкове за послове 
организације и реализације студија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На седници Већа за студије при Универзитету одржане 27. 
октобра 2016. год, разматран је начин реализације студијских 
програма студија при Универзитету, при чему је установљено да 
досадашња одлука по којој се за реализацију студија издвајало 20% 
средстава није довољна за унапређење материјалне основе рада, 
трошкове за послове организације и реализације студија, бригу 
о библиотеци и др. Веће је предложило да се повећа проценат 
издвајања средстава за реализацију студијских програма студија 
при универзитету на 25%.

На основу наведеног донета је одлука као у изреци.

(Београд, 1. 11. 2016. године; Број: 06 – 5267/8-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број186/15-
пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 1.11.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

1. РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Радмила Драгутиновић Митровић 
чланства у Управном одбору АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’, на 
лични захтев.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ проф. др Зора Стевановић Дајић, продекан 
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду за 
представника Универзитета у Београду у Управном одбору АКУД-а 
‘’Бранко Крсмановић’’. 

II

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Надзорном одбору АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’, због 
истека мандата:
1. Проф. др Војислав Илић, Факултет ветеринарске медицине
2. Владимир Марковић, самостални стручни сарадник у Стручној 
служби Универзитета у Београду.

2. ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Надзорни одбор  АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’:
1. Бојана Марјановић, стручни сарадник у Стручној служби 
Универзитета у Београду
2. Урош Гашић, стручни сарадник Хемијског факултета.

(Београд, 1.11.2016.године; Број: 06-5267/10-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 
20/3 од 21.02.2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној  01.11.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ 
НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 Разрешавају се чланства у Управном одбору Фондације 
за решавање стамбених потреба младих научних радника 
Универзитета у Београду:

1. Проф. др Миодраг Поповић, председник Управног одбора 
Фондације 

2.  Проф. др Иванка Поповић, проректор
3.  Проф. др Марко Иветић.

(Београд, 01.11.2016. године; Број: 06-5267/11-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 8. Статута Фондације за решавање стамбених 
потреба младих научних радника Универзитета у Београду, број: 
20/3 од 21.02.2012. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној  01.11.2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ФОНДАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ 
НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I Именују се чланови Управног одбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у 
Београду:

1. Проф. др Живан Лазовић, проректор, за председника 
Управног одбора Фондације

2. Проф. др Иванка Поповић, проректор
3. Проф. др Марко Иветић.

II Мандат чланова Управног oдбора Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у 
Београду траје четири године са могућношћу поновног именовања 
у неограниченом броју мандата. 

(Београд, 01.11.2016. године; Број: 06-5267/12-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тач. 26. и 57. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 

УТВРЂИВАЊА НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ 
ПИСАНИХ РАДОВА

Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
193/16), у члану 5. ставу 8. тачка се замењује запетом и додају се 
речи: „односно наставно-научном већу уколико је захтев поднет 
против декана “.

У ставу 11. после речи: „декан“ додају се речи: „односно савет 
уколико је захтев поднет против декана “.

У ставу 11. реч: „изриче“ замењује се речима: „доноси одлуку 
о изрицању“.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 26.10.2016.године; Број: 06-5362/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 40. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  УСЛОВИМА И 
ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА 

ЕМЕРИТУСА 

Члан 1.

У Правилнику о условима и поступку додељивања звања 
и правима професора емеритуса (‘’Гласник Универзитета у 
Београду’’, број 176/13 и 180/14), у члану 3. став 3. број: „десет“ 
замењују се бројем: „пет“.

Члан 2.

У члану 10. став 1. мења се и гласи:
„Професор  емеритус може учествовати у извођењу свих 

облика наставе на академским студијама трећег степена, бити 
ментор и члан комисија у поступку израде и одбране дисертација на 
тим студијама, бити члан комисије за припремање предлога за избор 
наставника Универзитета и учествовати у научноистраживачком 
раду.“

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 26.10.2016.године; Број: 06-5362/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 2. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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), у члану 11. у одељку III број 23 
замењује се бројем 25.

У тачки 8. број 1 замењује се бројем 2.
После тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи:
„Географски факултет............................................1“

У одељку V број 27 замењује се бројем 26, а у тачки 3. број 4 
замењује се бројем 3.

У одељку VI у тачки 1. после броја 5 додају се речи: „од којих 
2 из поља уметности».

Члан 2.

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 26.10.2016.године; Број: 06-5362/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15) и чл. 42. и 75. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст 
и 160/11), Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МОБИЛНОСТИ 
СТУДЕНАТА И ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА

Члан 1.

У Правилнику о мобилности студената и преношењу ЕСПБ 
бодоваа (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 176/13), у члану 
4. став 1. тачка 1. мења се и гласи:

„1. Предлог матичне високошколске установе потписан од 
стране овлашћеног лица;“

Члан 2.

После члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи:
„Универзитет, односно високошколска установа на којој се 

изводи студијски програм чији је део гостујући студент уписао, 
обавезна је да води евиденцију о гостујућим студентима, о 
присуству настави, обављеним испитима и постигнутом успеху 
студента, на начин предвиђен Законом, у писаној и електронској 
форми. 

Универзитет, односно високошколска установа на којој се 
изводи студијски програм чији је део гостујући студент уписао, 
обавезна је да изда индекс гостујућем студенту. Похађање наставе 
и положени испити гостујућег студента доказују се индексом.

Високошколска установа на којој се изводи студијски програм 
чији је део гостујући студент уписао, обавезна је да Универзитету 
достави податке о мобилности студената, у складу са општим 
актом Универзитета.

Евиденција из става 1. овог члана трајно се чува.“
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Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 26.10.2016.године; Број: 06-5362/8-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 20. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  НАЧИНУ 
И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ 

ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Члан 1.

У Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивању 
радног односа наставника Универзитета у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 142/08, 150/09 и 160/11), у члану 
17. став 1. после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:

„4. Изјава о изворности (образац 5)“.
Досадашња тачка 4. постаје тачка 5.

Члан 2.

У члану 21. после става 1. додају се нови ст. 2 и 3. који гласе:
„Одлуке и мишљења из става 1. овог члана морају бити јасно 

образложени.
У случају негативне одлуке или мишљења, образложење мора 

да садржи разлоге који су били одлучујући за доношење такве 
одлуке, односно мишљења.“

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 4. и 5.

Члан 3.

У обрасцима 1, 2 и 3 код Прилога, после тачке 5. додаје се 
нова тачка 6. која гласи:

„6. Изјава о изворности.“

Члан 4.

Нови образац 4 (А,Б,В,Г) - Сажетак и образац 5 - Изјава о 
изворности су саставни део овог правилника.
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Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 26.10.2016.године; Број: 06-5362/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Образац 4 A

А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

С А Ж Е Т А К

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I - О КОНКУРСУ

Назив факултета:
Ужа научна, oдносно уметничка област: 
Број кандидата који се бирају: 
Број пријављених кандидата: 
Имена пријављених кандидата:
 1. ______________________
 2. ______________________
  ................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања

Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-
-

3) Испуњени услови за избор у звање____________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира)

oценa /  
број година 
радног искуства 

1 Приступно предавање из области за коју 
се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе

2 Позитивна оцена педагошког рада 
у студентским анкетама током 
целокупног  претходног изборног 
периода 

3 Искуство у педагошком раду са 
студентима
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(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира)

Број 
менторства /  
учешћа у 
комисији и 
др.

4 Резултати у развоју научнонаставног 
подмлатка на факултету

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна 
рада на специјалистичким, односно мастер 
академским студијама

 
(заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира)

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др

Навести 
часописе, 
скупове, 
књиге и 
друго

6 Објављена два рада из 
категорије М21

;
 М22 или М23 из 

научне области за коју се бира
7 Учешће на научном или 

стручном скупу (категорије 
М31-М34 и М61-М64).

8 Објављена три рада из 
категорије М21, М22 или М23 
од првог избора у звање доцента 
из научне области за коју се 
бира

9 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у 
пројекту

10 Одобрен и објављен уџбеник 
за ужу област за коју се бира, 
монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN 
бројем)

11 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64)
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12 Објављена два рада из 
категорије М21, М22 или М23 у 
периоду од последњег избора из 
научне области за коју се бира.   
(за поновни избор ванр. проф)

13 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) у периоду 
од последњег избора из научне 
области за коју се бира.    (за 
поновни избор ванр. проф)

14 Објављена четири рада из 
категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у  звање 
ванредног професора из научне 
области за коју се бира.

15 Цитираност од 10 хетеро цитата
16 Саопштено пет радова на 

међународним или домаћим 
скуповима од којих један мора 
да буде пленарно предавање 
или предавање по позиву на 
међународном или домаћем 
научном скупу (категорије 
М31-М34 и М61-М64)

17 Књига из релевантне области, 
одобрен џбеник за ужу област 
за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или 
превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју 
се бира, објављени у периоду од 
избора у наставничко звање

18 Број радова као услов 
за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...)
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-
професионални 
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора 
научних часописа или зборника радова у земљи 
или иностранству.
2. Рецензент у водећим међународним научним 
часописима, или рецензент међународних  или 
националних научних пројеката.
3. Председник или члан организационог 
или научног одбора на научним скуповима 
националног или међународног нивоа.
4. Председник или члан комисија за израду 
завршних радова на академским основним, мастер 
или докторским студијама.
5. Руководилац или сарадник на домаћим или 
међународним научним пројектима.
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења или иновације.
7. Писма препоруке.

2. Допринос 
академској и широј 
заједници

1. Чланство у страним или домаћим академијама 
наука,  или чланство у стручним или научним 
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, 
стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, 
законодавног или другог органа и комисије 
министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван 
студијских програма
високошколске установе (перманентно образовање, 
курсеви у организацији професионалних удружења 
и институција, програми едукације наставника) 
или у активностима популаризације науке
5. Домаће и  или међународне награде и признања 
у развоју образовања и науке.
6. Социјалне вештине (поседовање 
комуникационих способности, способности за 
презентацију, способности за тимски рад и вођење 
тима).
7. Способност писања пројектне документације 
и добијања домаћих и међународних научних и 
стручних пројеката.
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе 
или уметности у 
земљи и
иностранству

1. Постдокторско усавршавања или студијски 
боравци у иностранству.
2. Руковођење или учешће у међународним 
научним или стручним пројекатима или студијама.
3. Радно ангажовање у настави или комисијама на 
другим
високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству,  или звање 
гостујућег професора, или истраживача.
4. Руковођење или чланство у органу 
професионалног удружења или организацији 
националног или међународног нивоа.
5. Учешће у програмима размене наставника и 
студената.
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких 
студијских програма.
7. Предавања по позиву на универзитетима у 
земљи или иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________

 ПОТПИСИ 

 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ



Гласник Универзитета у Београду28

 Образац 4 Б

Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

С А Ж Е Т А К

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I - О КОНКУРСУ

Назив факултета:
Ужа научна, oдносно уметничка област: 
Број кандидата који се бирају: 
Број пријављених кандидата: 
Имена пријављених кандидата:
 1. ______________________
 2. ______________________
  ................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања

Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-
-

3) Испуњени услови за избор у звање_______________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира)

oценa / 
број година 
радног 
искуства 

1 Приступно предавање из области за коју 
се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе

2 Позитивна оцена педагошког рада 
(најмање„добар“) у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног 
периода 

3 Искуство у педагошком раду са студентима
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(заокружити испуњен услов за звање у које 
се бира)

Број 
менторства /  
учешћа у 
комисији и др.

4 Ментор најмање два завршна рада
5 Учешће у у најмање једној комисији 

за одбрану рада на последипломским 
студијама или у комисији за одбрану 
докторске дисертације 

6 Ментор најмање једног завршног рада.     
(за поновни избор ванр. проф)

7 Учешће у најмање једној комисији за 
одбрану рада на последипломским  
студијама или у комисији за одбрану 
докторске дисертације.  (за поновни избор 
ванр. проф)

8 Ментор најмање три завршна рада. 
9 Учешће у најмање две комисије за 

одбрану рада на последипломским  
студијама или у комисији за одбрану 
докторске дисертације

10 Менторство у изради најмање једне 
докторске дисертације

 
(заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира)

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и 
др

Навести 
часописе, 
скупове, 
књиге и 
друго

11 Објављен један рад из 
категорије М21, М22 или М23 
из научне области за коју се 
бира, са кумулативним импакт 
фактором најмање један.
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12 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.

13 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64).

14 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће 
у научноистраживачким или 
стручним пројектима.

15 Одобрена књига из релевантне 
области,  одобрен уџбеник 
за ужу област за коју се бира 
или поглавље у  одобреном 
уџбенику за област за коју се 
бира, монографија, практикум 
или збирка задатака (са ISBN 
бројем) објављени од првог 
избора у наставно звање.

16 Објављен један рад из 
категорије М21, М22 или М23 у 
периоду од последњег избора из 
научне области за коју се бира.     
(за поновни избор ванр. проф)
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17 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) у 
периоду од последњег избора.   
(за поновни избор ванр. проф)

18 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.

19 Цитираност од 10 хетеро 
цитата.

20 Саопштено пет научних радова 
на међународним или домаћим 
научним скуповима, од којих 
један мора да буде пленарно 
предавање на међународном 
или домаћем научном скупу 
(категорије М31-М34 и 
М61-М64) или предавање по 
позиву
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21 Књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник за ужу област 
за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или 
превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју 
се бира, објављени у периоду од 
избора у наставничко звање.

22 Број радова као услов 
за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-
професионални 
допринос

Дефинише сваки факултет у оквиру 
групације 

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.
3. Број одржаних програма 
континуиране медицинске едукације 
који нису оцењени оценом мањом од 
3,75 од стране полазника.
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2. Допринос академској 
и широј заједници

1. Значајно струковно, национално или 
међународно признање за научну или 
стручну делатност. 
2. Чланство у стручним или научним 
асоцијацијама у које се члан бира или 
које имају ограничен број чланова.
3. Чланство у страним или домаћим 
академијама наука.
4. Уређивање часописа или 
монографија признатих од стране 
ресорног министарства за науку.
5. Председавање националним или 
међународним струковним или 
научним асоцијацијама.
6. Руковођење или ангажовање у 
националним или међународним 
научним или стручним организацијама.
7. Руковођење или ангажовање у 
националним или међународним 
институцијама од јавног значаја.
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству

Мобилност: 
- за избор у звање доцента: 

1. Учествовање на међународним 
курсевима или школама за ужу научну 
област за коју се бира. 
2. Постдокторско усавршавање у 
иностранству. 
3. Студијски боравци у 
научноистраживачким институцијама у 
земљи или иностранству. 
4. Предавања по позиву или пленарна 
предавања на акредитованим 
скуповима у земљи. 
5. Учешће у међународним пројектима. 

- за избор у звање ванредног и 
редовног професора: 

1. Предавања по позиву или пленарна 
предавања на међународним 
акредитованим скуповима у земљи и 
иностранству. 
2. Стечено звање гостујућег професора 
или гостујућег истраживача у 
високошколским установама и 
научноистраживачким организацијама 
у иностранству.
3. Предавање по позиву.
4. Учешће или руковођење 
међународним пројектима.
5. Интернационализација постојећих 
студијских програма у оквиру 
високошколске установе. 
6. Извођење наставе или менторство у 
заједничким међународним студијским 
програмима.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________

 ПОТПИСИ 

 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 4 В

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

С А Ж Е Т А К

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I - О КОНКУРСУ

Назив факултета:
Ужа научна, oдносно уметничка област: 
Број кандидата који се бирају: 
Број пријављених кандидата: 
Имена пријављених кандидата:
 1. ______________________
 2. ______________________
  ................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања

Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-
-

3) Испуњени услови за избор у звање____________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира)

oценa / 
број година 
радног 
искуства 

1 Приступно предавање из области за коју 
се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног  
претходног изборног периода 

3 Искуство у педагошком раду са студентима
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 (заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира)

Број 
менторства/ 
учешћа у 
комисији и 
др.

4 Резултати у развоју научнонаставног 
подмлатка

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна 
рада на академским специјалистичким, 
мастер  или докторским студијама

 
(заокружити испуњен услов 
за звање у које се бира)

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и 
др

Навести 
часописе, 
скупове, 
књиге и 
друго

6 Објављен један рада из 
категорије М21

,
 М22 или 

М23 из научне области за 
коју се бира

7 Саопштена два рада на 
научном или стручном 
скупу (категорије М31-М34 
и М61-М64).

8 Објављена два рада из 
категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање 
доцента из научне области за 
коју се бира
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9 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 
(категорије М31-М34 и 
М61-М64) од избора у 
претходно звање из научне 
области за коју се бира.

10 Оригинално стручно 
остварење или руковођење 
или учешће у пројекту

11 Одобрен и објављен уџбеник 
за ужу област за коју се бира, 
монографија, практикум 
или збирка задатака  
(са ISBN бројем)

12 Објављен један рад из 
категорије М21, М22 или 
М23 у периоду од последњег 
избора из научне области за 
коју се бира.  
(за поновни избор ванр. проф)

13 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 
(категорије М31-М34 и 
М61-М64) у периоду од 
последњег избора из научне 
области за коју се бира.  
(за поновни избор ванр. проф)

14 Објављена два рада из 
категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање 
ванредног професора из 
научне области за коју се 
бира.
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15 Цитираност од 10 хетеро 
цитата

16 Саопштено пет радова на 
међународним или домаћим 
скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) од 
којих један мора да буде 
пленарно предавање или 
предавање по позиву на 
међународном или домаћем 
научном скупу од избора у 
претходно звање из научне 
области за коју се бира 

17 Књига из релевантне 
области, одобрен џбеник 
за ужу област за коју се 
бира, поглавље у одобреном 
уџбенику за ужу област за 
коју се бира или превод 
иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област 
за коју се бира, објављени 
у периоду од избора у 
наставничко звање

18 Број радова као услов 
за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 
9 Правилника о 
стандардима...)



Гласник Универзитета у Београду42

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 
услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-
професионални 
допринос

1 .Председник или члан уређивачког 
одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или 
иностранству.
2 .Председник или члан 
организационог одбора или учесник 
на стручним или научним скуповима 
националног или међународног 
нивоа.
3. Председник или члан у комисијама 
за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, 
мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или 
студија.
5. Руководилац или сарадник у 
реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор 
прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија 
радова или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
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2. Допринос академској 
и широј заједници

1. Председник или члан органа 
управљања, стручног органа, 
помоћних стручних органа 
или комисија на факултету 
или универзитету у земљи или 
иностранству. 
2. Члан стручног, законодавног или 
другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници.
3. Руковођење активностима од 
значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета.
4. Руковођење или учешће у 
ваннаставним активностима 
студената.
5.Учешће у наставним активностима 
који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви 
у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.).
6. Домаће или међународне награде 
и признања у развоју образовања или 
науке.
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе 
или уметности у земљи 
и иностранству

1. Учешће у реализацији пројеката, 
студија или других научних остварења 
са другим високошколским или 
научноистраживачким установама у 
земљи или иностранству.
2. Радно ангажовање у 
настави или комисијама на 
другим високошколским  или 
научноистраживачким установама у 
земљи или иностранству,
3. Руковођење или чланство у 
органима или професионалнм 
удружењима или организацијама 
националног или међународног 
нивоа.
4. Учешће у програмима размене 
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу 
заједничких студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву 
на универзитетима у земљи или 
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену 
одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________     ПОТПИСИ 

 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

С А Ж Е Т А К

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

I - О КОНКУРСУ

Назив факултета:

Ужа научна, oдносно уметничка област: 
Број кандидата који се бирају: 
Број пријављених кандидата: 
Имена пријављених кандидата:
 1. ______________________
 2. ______________________
  ................................................

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци

- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања

Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:  
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-
-

3) Испуњени услови за избор у звање____________________

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
 
(заокружити испуњен услов за звање у које 
се бира)

oценa / број 
година радног 
искуства 

1 Приступно предавање из области за коју 
се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе

2 Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног  
претходног изборног периода

3 Искуство у педагошком раду са 
студентима
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 (заокружити испуњен услов за звање у које 
се бира)

Број 
менторства /  
учешћа у 
комисији и др.

4 Резултати у развоју научнонаставног 
подмлатка

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна 
рада на академским специјалистичким, 
односно мастер студијама

6 Менторство или чланство у две комисије 
за израду докторске дисертације

 
(заокружити испуњен услов за 
звање у које се бира)

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и 
др

Навести 
часописе, 
скупове, 
књиге и 
друго

7 Објављен један рад из категорије 
М20 или три рада из категорије 
М51 из научне области за коју 
се бира.

8 Саопштен један рад на научном 
скупу, објављен у целини (М31, 
М33, М61, М63)

9 Објављена два рада из 
категорије М20 или пет радова 
из категорије М51 у периоду 
од последњег избора у звање из 
научне области за коју се бира. 

10 Оригинално стручно остварење 
или руковођење или учешће у 
пројекту
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11 Одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник 
за предмет из студијског 
програма факултета, односно 
универзитета или научна 
монографија (са ISBN бројем) 
из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у 
претходно звање

12 Један рад са међународног 
научног скупа објављен у 
целини категорије М31 или М33

13 Један рад са научног скупа 
националног значаја објављен 
у целини категорије М61 или 
М63.

14 Објављена један рад из 
категорије М20 или четири рада 
из категорије М51 у периоду 
од последњег избора из научне 
области за коју се бира. (за 
поновни избор ванр. проф)

15 Један рад са међународног 
научног скупа објављен у 
целини категорије М31 или 
М33. (за поновни избор ванр. 
проф)

16 Један рад са научног скупа 
националног значаја објављен 
у целини категорије М61 или 
М63. (за поновни избор ванр. 
проф)
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17 Објављен један рад из категорије 
М21, М22 или М23 од првог 
избора у звање ванредног 
професора из научне области за 
коју се бира 

18 Објављен један рад из категорије 
М24 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне 
области за коју се бира. Додатно 
испуњен услов из категорије 
М21, М22 или М23 може, један 
за један, да замени услов из 
категорије М24 или М51

19 Објављених пет радова из 
категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне 
области за коју се бира. Додатно 
испуњен услов из категорије 
М24 може, један за један, да 
замени услов из категорије М51 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.
21 Два рада са међународног 

научног скупа објављена у 
целини категорије М31 или М33

22 Два рада са научног скупа 
националног значаја објављена 
у целини категорије М61 или 
М63
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23 Одобрен и објављен 
универзитетски уџбеник 
за предмет из студијског 
програма факултета, односно 
универзитета или научна 
монографија (са ISBN бројем) 
из научне области за коју се 
бира, у периоду од избора у 
претходно звање

24 Број радова као услов 
за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...)

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана 

услова)
1. Стручно-
професионални 
допринос

1. Председник или члан уређивачког 
одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или 
иностранству.
2. Председник или члан 
организационог или научног одбора 
на научним скуповима националног 
или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија 
за израду завршних радова на 
академским мастер или докторским 
студијама.
4. Руководилац или сарадник на 
домаћим и међународним научним 
пројектима.
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2. Допринос академској 
и широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим 
академијама наука, чланство у
стручним или научним 
асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа 
управљања, стручног органа или
комисија на факултету или 
универзитету у земљи или 
иностранству.
3. Члан националног савета, 
стручног, законодавног или другог 
органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима 
ван студијских програма 
(перманентно образовање, курсеви у 
организацији
професионалних удружења и 
институција, програми едукације
наставника) или у активностима 
популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде 
и признања у развоју образовања или 
науке.
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3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и
иностранству

1. Руковођење или учешће у 
међународним научним или 
стручним пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или 
комисијама на другим
високошколским или 
научноистраживачким 
институцијама у земљи или 
иностранству, или звање гостујућег 
професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство 
у органу или професионалном 
удружењу или организацији 
националног или међународног 
нивоа.
4. Учешће у програмима размене 
наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу 
заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на 
универзитетима у земљи или 
иностранству.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену 
одредницу

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________  ПОТПИСИ 

 ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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Образац 5

ИЗЈАВА О ИЗВОРНОСТИ

Име и презиме кандидата                                                               

Сагласно члану 26. став 3. Кодекса професиналне етике 
Универзитета у Београду,

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је сваки мој рад и достигнуће, изворни резултат мог 
интелектуалног рада и да тај рад не садржи никакве изворе, осим 
оних који су наведени у раду,

- да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла 
интелектуалну својину других лица. 

 Потпис аутора
У Београду, _________________       

 _________________________
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На основу 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

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕДУРЕ УПИСА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ 

СТУДИЈА КОЈИ СУ ЗАПОЧЕЛИ СТУДИЈЕ ПО РАНИЈИМ 
ПРОПИСИМА 

Члан 1.

Студент који је уписан на основне студије по прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
а који није завршио студије по тим прописима, може се без 
пријемног испита, на лични захтев, само још једном уписати на 
исти или сличан студијски програм основних академских студија 
и интегрисаних академских студија и то уколико је положио све 
испите предвиђене првом годином студијског програма који је 
студирао. 

Члан 2.

Ближи услови уписа лица из члана 1. ове одлуке уређују се 
општим актом факултета.

Члан 3.

Лице из члана 1. ове одлуке може поднети захтев за упис 
факултету, најкасније до краја другог уписног рока. 

Наставно-научно веће факултета процењује пређени део 
наставног плана и одлучује о признавању положених испита, као 
и о предметима које студент још треба да положи из студијског 
програма који уписује.
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Декан доноси решење о упису на студијски програм које 
садржи и следеће податке:

- списак предмета који су признати и укупан број ЕСПБ 
признатих након извршеног вредновања, 

- списак обавезних предмета и број ЕСПБ бодова преосталих 
за реализацију студија,

- дужину трајања студија,
- статус самофинансирајућег студента.

Члан 4.

Дужина трајања студија лица из из члана 1. ове одлуке је 
двоструки број школских година преосталих за реализацију овако 
уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за 
завршетак студија у складу са чланом 93. Статута Универзитета. 

Лице из члана 1. ове одлуке може се уписати само као 
самофинансирајући студент и задржава овај статус до краја студија 
и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски 
програм.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената.

(Београд, 14.09.2016.године; Број: 06-4289/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета на седници одржаној 14.09.2016. 
године донео је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРОЦЕДУРЕ УПИСА МАГИСТАРА НАУКА НА 

ТРЕЋУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

Члан 1.
Лице са звањем магистра наука које није остварило право из 

члана 128. став 1. Закона о високом образовању, може се уписати на 
трећу годину студијског програма докторских академских студија 
из научне области из које је стечен академски степен магистра 
наука.

Уколико лице има стечен академски степен магистра наука 
из друге неодговарајуће научне области, Наставно-научно веће 
факултета, односно Веће за студије при Универзитету може донети 
одлуку о признавању дела наставних обавеза (предмета) које је 
кандидат положио на магистарским студијама, као и о утврђивању 
обавеза које треба да испуни у складу са студијским програмом.

Члан 2.
Лице из члана 1. ове одлуке може поднети захтев за упис 

факултету, односно Универзитету у роковима одређеним конкурсом 
за упис студената на докторске студије који расписује Универзитет 
и уписује се ван одобреног броја студената за одређени студијски 
програм.

Члан 3.
Дужина трајања студија лица из члана 1. ове одлуке је 

двоструки број школских година преосталих за реализацију овако 
уписаног студијског програма,  уз могућност продужења рока за 
завршетак студија у складу са чланом 93. Статута Универзитета.   
(2+1+1)
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Члан 4.

Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски 
програм које садржи и следеће податке:

- податке о предходно завршеним двогодишњим магистарским 
студијама,

- обавезе кандидата које треба да испуни у вези пријаве, 
израде и одбране докторске дисертације,

- дужину трајања студија,
- статус студента.

Члан 5.

Лице из члана 1. ове одлуке може се уписати на студије као 
самофинансирајући студент.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико факултет, након 
рангирања кандидата, има преосталих одобрених места за буџетске 
студенте на трећој години студија, може упутити захтев надлежном 
министарству да и ове студенте финансира из буџета.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената.

(Београд, 14.09.2016.године; Број: 06-4289/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15- пречишћени 
текст) и члана 7. Правилника о награђивању студената Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 149/2009), 
а на предлог Већа групације природнo-математичких наука, 
Већа групације медицинских наука, Већа групације друштвено-
хуманистичких наука и Већа групације техничко-технолошких 
наука, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној  
11. јула 2016.године, донео је

О Д Л У К У  
ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ РАДОВЕ 
СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 2015. ГОДИНИ, 

НАГРАЂУЈУ СЕ:

1. Са групације факултета природно-математичких наука:
ЗОРИЦА СОФИЉ,

студент Биолошког факултета, за рад под називом:“Тимол 
смањује покретљивост бактерија инкорпорацијом у бактеријске 
ћелијске мембране”.

2. Са групације факутета медицинских наука:
НИКОЛА БОШКОВИЋ И АНЂЕЛА ДАМЊАНОВИЋ,

студенти Фармацеутског факултета, за рад под називом: 
„Састав етарских уља ризома иђирота, Acorus calamus L. (Araceae) 
са различитих станишта”.

3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
ЈОВАН ЈАКИЋ,

студент Филолошког факултета, за рад под називом “На 
позорници црног идола” (Трагедија Борејаца и Суденејана у 
Конрадовом Срцу таме)”. 
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4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
КОЧИЗ ПУРИЋ,

студент Грађевинског факултета, под називом: „Утицај 
агрегата и филера на бази опекарског лома на својства 
самозбијајућих бетона”.

(Београд, 11. jули 2016.године; Број: 06-3454/4)

 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 68/15 и 100/07-аутентично тумачење) и члана 79. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћени текст), а на предлог Већа за студије при 
Универзитету и Економског факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 11. јула 2016. године донео је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ 

УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА ВИСОКОШКОЛСКИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. 
ГОДИНУ

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:

- На основу уговора који су потписали Универзитет у Београду, 
Универзитет у Новом Саду и Државни Универзитет у Новом 
Пазару о реализацији заједничког мастер академског програма 
“Мехатроника у медицинској рехабилитацији”, акредитовног у 
оквиру ТЕМПУС пројекта – HUTON (Assisting humans with special 
needs: Curriculum for Human-Tоol interaction Network), и предлога 
Већа за студије при Универзитету на студијски програм мастер 
академских студија Мехатроника у медицинској рехабилитацији 
за школску 2016/2017. годину на Универзитету у Београду уписаће 
се 12 студената, сви у статусу самофинансирајућих;
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- на основне академске студије „Економија, пословно 
управљање и статистика“ од 180 ЕСПБ уписаће се 600 студената, 
сви у статусу самофинансирајућих. 

(Београд, 11. јула 2016.године; Број: 06-3454/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 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 наставно-научних Већа 
Медицинског факултета и Факултета за физичку хемију и Већа 
за студије при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 14. септембра 2016. године донео је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ 

УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА ВИСОКОШКОЛСКИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ  
2016/2017. ГОДИНУ

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:

- на студијски програм интегрисаних академских 
студија Медицина на српском језику за школску 2016/2017. 
годину на Универзитету у Београду уписаће се додатних 30 
самофинансирајућих студената, односно 450 из буџета и 80 
самофинансирајућих студената;

- на студијски програм мастер академских студија Европска 
политика и управљање кризама за школску 2016/2017. годину на 
Универзитету у Београду уписаће се 30 студената, сви у статусу 
самофинансирајућих;
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- на студијски програм докторских академских студија 
Физичка хемија на српском језику уписаће се 20 буџетских и 
10 самофинансирајућих студената, а на  студијски програм 
докторских академских студија Физичка хемија на енглеском 
језику 5 студената, сви у статусу самофинансирајућих;

(Београд, 14. септембра 2016.године; Број: 06-4289/7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 68/15 и 100/07-аутентично тумачење) и члана 79. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15-пречишћени текст), а на предлог Наставно-научног Већа 
Стоматолошког факултета, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 26. октобра 2016. године донео је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ 

УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА ВИСОКОШКОЛСКИМ 

ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ  
2016/2017. ГОДИНУ

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:

- на студијски програм основних струковних студија 
Зубни техничар-протетичар за школску 2016/2017. годину на 
Универзитету у Београду уписаће се 31 студент, односно 15 из 
буџета и  16 самофинансирајућих студената;

- на студијски програм докторских академских студија 
Базична и клиничка истраживања у стоматологији уписаће се 
13 студената, 10 буџетских и 3 самофинансирајућа студента.

(Београд, 26. oктобра 2016.године; Број: 06-5362/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07- аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15) и  члана 42. тачка 32. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћен текст), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 14. септембра 2016. године донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ 
СТЕПЕНА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.ГОДИНУ, НА СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 
2016/2017. години расписаном на седници одржаној 13. априла 
2016. године додаје се студијски програм Европска политика и 
управљање кризама. 

У Конкурсу за упис на докторске академске студије у 
школској 2016/2017. години расписаном на седници одржаној 13. 
априла 2016. године додаје се студијски програм Физичка хемија 
на енглеском језику за који ће пријава и упис бити у јануару 2017. 
године (од 15. до 31. јануара 2017. године).

(Београд, 14. септембра 2016.године; Број: 06-4289/8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитет у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 186/15-пречишћен текст 
и 189/16), члана 5. став 3. Правилника о раду Рачунарског центра 
Универзитета у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број: 157/2010), a на предлог проф. др Владимира Бумбаширевића, 
ректора Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 26. октобра 2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

1. Др СЛАВКО ГАЈИН, доцент Универзитета у Београду-
Електротехнички факултет, именује се за директора Рачунарског 
центра Универзитета у Београду, на период од три године.

 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

По спроведеном Јавном позиву, 02 број: 612-5106/1-16 од 
6.10.2016. године, за именовање директора Рачунарског центра 
Универзитета у Београду, пријавила су се два кандидата, др 
Славко Гајин, доцент Електротехничког факултета Универзитета у 
Београду и досадашњи директор Рачунарског центра и др Часлав 
Митровић, редовни професор Машинског факултета Универзитета 
у Београду. 

Увидом у документацију утврђено је да оба кандидата 
испуњавају услове предвиђене Правилником о раду Рачунарског 
центра Универзитета у Београду. 
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На основу наведеног, Сенат Универзитета је на предлог 
ректора именовао др Славка Гајина доцента, за директора 
Рачунарског центра Универзитета у Београду на период од три 
године, закључно са 25.10.2019. године, те је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 27.10.2016. године; Број: 612-5106/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду – 
пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15- пречишћен текст), члана 27. став 2. Пословника Сената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
134/07, 157/10), а у вези са чланом 88.  став 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 68/15 и 100/07-aутентично тумачење) Сенат 
Универзитета у Београду на седници одржаној 14. септембра 2016. 
године доноси 

З А К ЉУ Ч А К

Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године 
на одређени студијски програм, а врши се на основу ранг листе 
сачињене према постигнутом успеху у претходном школовању. 
Да би се студент рангирао на основу претходног става мора у 
школској 2015/16. години имати остварени број ЕСПБ бодова у 
складу са чл.88 Закона о високом образовању.

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној 
средњој оцени која се рачуна на следећи начин:

где је N број година из наставног плана које је студент требало 
да заврши од тренутка уписа, а сума обухвата све предмете које је 
студент положио. 

Факултет може, уколико жели да истакне студенте који на 
време полажу испите, а који има могућности за то, да оцену на 
предмету помножи са корекционим фактором који зависи од рока 
у коме је студент положио испит.

(Београд, 14. септембар 2016. године; Број: 06-4289/9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у 
Београду – пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15- пречишћен текст), члана 27. став 2. Пословника 
Сената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 134/07, 157/10), а у вези са дописом министра 
просвете број 612-00-02656/2016-06 од 24.10.2016. године, који 
је упућен свим универзитетима чији је оснивач Република Србија 
са обавештењима о Закону о изменама и допунама Закона о 
високом образовању и о Закључку Одбора за образовање, науку и 
технолошки развој и информационо друштво, Сенат Универзитета 
у Београду на седници одржаној 26. октобра 2016. године доноси 

З А К Љ У Ч А К

1. Универзитет у Београду ће све донете измене и допуне 
Закона о високом образовању уградити у своја акта а у пракси 
омогућити студентима на које се измене односе остваривање права 
у складу са Законом и Статутом Универзитета.

2. Право да бране докторску дисертацију по прописима 
који су важили до доношења Закона о високом образовању имају 
кандидати који су пријавили докторску дисертацију у складу са 
Закључком Сената са седнице  21. јануара 2014. године којим је 
утврђено да је крајњи рок за пријаву докторских дисертација 
по ранијим прописима 30. септембар 2015. године. Кандидати 
којима је истекао рок од 5 година од одобравања теме докторске 
дисертације требало би да поднесу захтев за продужење рока за 
одбрану.

3. Када су у питању наводи из дискусије која је вођена 
у поступку доношења Закона о изменама и допунама Закона 
о високом образовању и посебно обавезујућих навода који се 
односе на генерације студената уписаних 2006/07, 2007/08 и 
2008/09 године, Универзитет у Београду није у могућности да 
ретроактивно примењује мере. Универзитет  је благовремено 
Статутом Универзитета и актима која се односе на упис студената 
регулисао могућност да  студент на лични захтев оствари право 
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на продужетак рока за завршетак студија за једну годину (чл. 93. 
Статута Универзитета у Београду – пречишћен текст /“Гласник 
Универзитета у Београду, број 186/2015/).

4. Чланом 90. Статута регулисано је право студента коме је 
престао статус да се поново, под одређеним условима, упише на 
исти или сличан студијски програм.

(Београд, 2, новембра  2016. године; Број: : 06-5362/1-16)

 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 11.07.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  

И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Правног факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 25.12.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 25.12.2016. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 06.07.2016. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 11.07.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 11.07.2016. године; Број:61212-2536/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  
И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Грађевинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 03.06.2016. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 03.06.2016. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 20.10.2016. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број:61212-3169/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Медицинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 17.10.2016. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 17.10.2016. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 20.10.2016. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број:61212-5381/2-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 77

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”, 
бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 26.10.2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  
И ДОПУНАМА СТАТУТА МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Математичког факултета коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 13.05.2016. године, осим на одредбе чл. 59., 
61. и 64., које се односе на утврђивање других сарадничких звања 
(старији асистент и асистент са докторатом).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 13.05.2016. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седницама 
одржаним 06.07.2016. и 20.10.2016. године, разматрао је Одлуку 
о изменама и допунама Статута Факултета и дао је позитивно 
мишљење о усклађености Одлуке са Статутом Универзитета, осим 
одредаба чл. 59., 61. и 64., које се односе на утврђивање других 
сарадничких звања (старији асистент и асистент са докторатом), 
јер нису у складу са чл. 70.-72. Закона о  високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15 и 68/15) и чланом 127. Статута Универзитета у Београду 
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(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15- пречишћени 
текст и 189/16).

Одредбама Закона и Статута је прописано да високошколске 
установе могу утврдити и друга звања сарадника, али су и услови 
за избор у сарадничка звања прописани Законом. Универзитет, на 
предлог наставно-научног већа факултета може утврдити ближе 
услове за избор у звање сарадника, у складу са Законом.

Такође, Законом је прописано да се лицу изабраном у 
сарадничко звање само једном може продужити уговор о раду 
(сарадник у настави 1+1 год., асистент 3+3 год.). Старији асистент 
и асистент са докторатом су наведено право већ искористили, тако 
да би одредбама чл. 59., 61. и 64., које су предлажене у Статуту, 
истим лицима био продужен уговор други и трећи пут, што је у 
супротности са Законом.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је 
одлуку као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број:61212-2807/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-
математичких наука број: 61201-3113/2-16 од 7. јула 2016. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 11. јула 2016. године, 
донео је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 16. јуна 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 10. јуна 2016. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма.
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Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 07. јула 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Ову одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.

(Београд, 11.07.2016. године; Број: 06-3113/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-
математичких наука број: 61201-3113/4-16 од 7. јула 2016. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 11. јула 2016. године, 
донео је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Биолошки факултет је дана 16. јуна 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 
612-00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 10. јуна  2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.
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Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 07. јула 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 11.07.2016. године; Број: 06-3113/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником 
о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-
математичких наука број: 61201-3113/3-16 од 7. јула 2016. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 11. јула 2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

1.ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма  
докторских академских студија Moлекуларна биологија (180 
ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Биолошки факултет је дана 16. јуна 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 
612-00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 10. јуна  2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.



Гласник Универзитета у Београду84

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 07. јула 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 11.07.2016. године; Број: 06-3113/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
4558/IX-1608/3-16 од 27. јуна 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 11. јула 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских  студија: Интелигентни системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

1. реализација наставе на изборном предмету: „Рачунарска 
визија“

Уместо проф. др Душка Катића, научни саветик, Институт 
„Михајло Пупин“, који је преминуо,  предлаже се да наставу на 
предмету изводи доц. др Игор Пантић, Медицински факултет, 
Универзитета у Београду.

2. реализација наставе на изборном предмету: „Рачунарски 
модели у неуронаукама“

Поред проф. др Мирјане Поповић, Елекетротехнички 
факултет, предлаже се да наставу на предмету изводи доц. др Игор 
Пантић, Медицински факултет, Универзитета у Београду.
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Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 27. 
јуна 2016. године размотрило је предлог Програмског савета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 11. јула 2016.год; Број: 06 –3454/11608/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 87

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: 61201-5246/2-16 од 24. октобра 2016. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 26. октобра 2016. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет је дана 13. октобра 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-1467/2008-04 од 20. марта 2009. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 30. септембра  2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 24. октобра 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, 26.10.2016. године; Број: 61201-5246/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука број: 61201-5245/2-16 од 24. октобра 2016. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 26. октобра 2016. године, донео 
је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Факултет је дана 13. октобра 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-1467/2008-04 од 20. марта 2009. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 30. септембра  2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 24. октобра 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, 26.10.2016. године; Број: 61201-5245/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-5080/2-16  од 20. октобра 2016. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 26. октобра 2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма  
специјалистичких струковних студија Форензика (60 ЕСПБ).

2. НОСИOЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Факултет безбедности и Универзитет у 
Београду – Факултет за физичку хемију.

3. НОСИЛАЦ- КООРДИНАТОР је  Факултет за физичку 
хемију.

4. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стиче се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста струковних 
студија - Форензика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију је дана 29. септембра 2016. 
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију на седници 
одржаној 16. септембра 2016. године и Наставно-научно веће 
Факултета безбедности на седници одржаној 27. септембра 2016. 
године.
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Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. октобра 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61201-5080/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације природно-математичких 
наука број: 61201-5375/2-16 од 20. октобра 2016. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 26. октобра 2016. године, донео 
је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет је дана 18. октобра 2016. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00495/2013-04 од 25. октобра 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 1. септембра  2016. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма, који се 
састоји у додавању новог изборног предмета Хемијско оружје.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. октобра 2016. године размотрило предлог Факултета, 
те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61201-5375/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА  
 Р Е К Т О Р 
 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-
4558/XI-8/2-16 од 23. септембра 2016. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 26. октобра 2016. год., донео је

О Д Л У К У 

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Биомедицинско инжењерство и технологије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради обезбеђења комплементарних области које су од 
интереса у настави као и обезбеђења наставника неопходно је 
доношење следећих измена студијског програма:

1. Увођење новог предмета наставе на смеру и реализација 
наставе на предмету: 

Примена компјутерских метода у експерименталној 
физиологији, хистологији и биофизици, доц. др Игор Пантић, 
Медицински факултет Универзитета у Београду.

2. Реализација наставе на предметима: Биомеханика 
(изборни) и Специјални роботски системи (изборни), доц. др Коста 
Јовановић.

Због преласка проф Вељка Поткоњака на приватни 
универзитет постоји потреба за ангажовањем једног наставника  
на ова два предмета.
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Веће за студије при Универзитету на седници одржаној 23. 
септембра 2016. године размотрило је предлог Програмског 
савета, те предложило Сенату доношење студијског програма, што 
је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26. октобра 2016.године; Број: 06-5362/8/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 108. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15 – пречишћени текст), чл. 
7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и 
предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-
1501/2-16 oд 27. јуна 2016. године, а на иницијативу Факултета 
организационих наука, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 11. јула 2016. године, донео је

О Д Л У К У  
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ИСАКУ АДИЖЕСУ (Ichak Adizes), професору постдипломских 
студија менаџмента Калифорнијског Универзитета у Лос Анђелесу– 
UCLA, за изузетан научни и стручни допринос и дугогодишњу 
подршку српској науци.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Др Исак Калдерон Адижес један је од водећих светских 
експерата у области организације и менаџмента. Његов пола века 
дуг научни и педагошки рад дао је изузетан допринос развоју 
теорије и праксе науке о органиацији и науке о менаџменту, а 
посебно њиховим савременим  областима, менаџменту промена 
и менаџменту људских ресурса. У фокусу његових бројних 
научних истраживања и уопштавања најчешће се налазе проблеми 
покретања радних процеса, развојних циклуса предузећа, 
лидерства, бесконфликтног организационог понашања, и други. 
У савременом научном свету посебно је препознатљив његов 
јединствени приступ управљању организационим променама 
заснован на начелу изградње узајамног уважавања, поштовања и 
поверења међу запосленима, као и хармоничних односа менаџера 
и њихових сарадника.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 95

Др Исак Адижес је дугогодишњи професор постдипломских 
студија менаџмента Калифорнијског универзитета у Лос Анђелесу 
– UCLA; гостујући професор и предавач на Стенфорд универзитету, 
Универзитету Тел Авива и Хебрејском универзитету у Јерусалиму. 
Посебно је чест предавач на Катедри за менаџмент Колумбија 
универзитета као и најугледнијих универзитета Руске Федерације. 
Др Адижес је оснивач и академски декан Adizes Graduate School у 
Санта Барбари.

До сада је објавио 18 књига које су штампане у више издања 
и у великим тиражима, а преведене су на преко 20 најзначајнијих 
светских језика. Такође је снимио велики број предавања и 
едукационих филмова међу којима је најпопуларнија серија 
од 34 филма под називом “ Top Leadership Forum“. Извео је 
више истраживања и објавио неколико стотина радова и есеја у 
престижним научним и стручним  публикацијама и на угледним 
скуповима. Радови др Адижеса су приказани у високо рангираним 
часописима, ревијама и каталозима као што су: Inc. Magazine, For-
tune, California Management Review, Business Week, The New York 
Times, London Financial Times i Nation's Business … 

Посебно је богат и значајан његов консултантски ангажман. 
Др Адижес своја предавања држи на четири језика: енглеском, 
српском, хебрејском и шпанском. Наступио је пред више од 
100.000 менаџера, у преко 50 земаља света. Одликује га динамичан 
и енергичан стил излагања и перманентна интеракција са 
аудиторијумом. Садржаји његових излагања су богато илустровани 
неочекоиваним обртима, особенним хумором и пробраним 
анегдотама од који су неке већ постале антологијске.

Др Исак Адижес је 1975. године основао Институт за развој 
менаџмента и организациона истраживања који од 1979. носи 
светски познато име “Адижесов институт”. Седиште института је у 
Санта Барбари у Калифорнији а поред експозитура у САД, Институт 
има испоставе у 14 других земаља међу којима су најактивније 
оне у земљама Скандинавије, Канади, Бразилу, Израелу, Кини, 
и друге. Од 1994. Године, пословни простор југоисточне Европе 
покрива Адижесов институт у Новом Саду. Референтни клијенти 
Адижесовог института, измеду осталих су Royal Dutch Shell, Bank 
of America, Domino's Pizza, Northtrop Aviation, Franklin Mint,Aplied 
Materials, The Body Shop, Porsche, Sibur, Sberbank …
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Адижесов метод су посебно успешно примењивале компаније 
које су се брзо развијале и које су прелазиле са предузетничког 
на професионални менаџмент, а исто тако и бирократизоване 
организације које су покушавале да се ревитализују. Adizes Insti-
tute је до сада применио своју теорију о управљању променама у 
компанијама широм света, а корисници су не само корпорације, 
већ и непрофитна предузећа, које по броју запослених варирају 
од 20 до чак 100.000 радника. Поред привредних организација и 
непрофитних установа др Адижес је радио и као консултант влада 
Израела, Бразила, Гане, Мексика, Шведске, итд. Др Адижес је до 
сада држао предавања у преко 50 земаља. О његовом раду писали 
су Fortune Magazine, California Management Review, Business 
Week, Inc., The New York Times, London Financial Times и други 
значајнији часописи и публикације.

Крајем 2011. године амерички магазин Leadership Excellence 
Journal је, у категорији великих консултантских кућа, рангирао 
Adizes Institute међу првих 10 светских компанија у области 
програма за професионални развој лидера (Leadership Develop-
ment Programs).   

Др Исак Адижес је носилац већег броја престижних награда, 
признања и звања.  Leadership Excellence Journal га је изабрао 
за једног од водећих мислилаца у области лидерства Америке. 
Executive Excellence Journal га је сврстао међу првих тридесет 
консултаната Америке. Ексклузивни је сарадник Међународне 
академије за менаџмент. Именован је за почасног научног 
саветника за ИБС – Академије за економику Руске Федерације. 
За свој допринос човечанству, Фондација национална коалиција 
организација (Neco) именовала га је за “примаоца 2010. Ellis Is-
land Medal of Honor ”. Биро америчких предавача и говорника “ All 
American Speakers“ др Исака Адижеса је уврстио у “ексклузивну 
класу предавача данашњице”. 

Др Адижес је до сада је стекао петнаест почасних доктората 
угледних светских универзитета и два почасна држављанства. 
Носилац је изузетно ретког цивилног признања, почасног чина 
мајора израелске војске.
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Исак Адижес је рођен 22. октобра 1937. године у трговачкој 
породици сефардских Јевреја у Скопљу. Током Другог светског 
рата породица је била интернирана у Скопски концентрациони 
логор одакле су након пробоја побегли у Албанију где су 
преживели ратне страхоте, а крајем 1944. године се селе у Београд. 
У Београду започиње основно школовање, у прва четири разреда 
садашње основне школе “Вук Караџић”. Често каже да је снажни 
печат у његовом васпитању и образовању оставио београдски 
учитељ Вукадиновић који је код деце развијао осећај међусобног 
поверења и поштовања, што је др Адижес много касније уградио у 
свој научни принцип о управљању променама и теорију животних 
циклуса предузећа.

Крајем 1948. године са породицом се сели у Израел, где 
наставља основно и средње школовање. Године 1963. дипломирао 
је на Економском факултету државног Универзитета у Јерусалиму. 
Даље школовање наставља у Америци где је магистрирао, а 
1968. године и одбранио докторат на престижном Колумбија 
универзитету. Активно говори енглески, српски, шпански и хибру 
језик, а служи се и македонским, бугарским и италијанским језиком. 
Посебан однос има према српском језику захваљујући мајци која 
му је пренела љубав према српским лирским и епским песмама, 
књижевности и традиционалној народној музици. Из истих извора 
је и његова умешност свирања на хармоници којом често зна да 
одушеви пријатеље и познанике, а на извођачком репертору му 
је и неколико српских кола и већи број наших песама. Свој 70. 
рођендан је прославио у Београду а гости су му били пријатељи из 
целог света. 

Докторска дисертација професора Адижеса је својеврсна 
“студија случаја” некадашњег југословенског самоуправног 
социјализма, заснованог на све актуелнијој идеји парцитипативног 
менаџмента. Централни проблем дисертације, а он се протеже и 
у низу упоредних истраживања изведених током шездесетих и 
седамдесетих година, јесте зашто партиципативни менаџмент 
не даје онакве резултате какви се од њега очекују упркос добрим 
хуманистичким претпоставкама.
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Професор Исак Адижес је велики пријатељ Србије, а нарочито 
Универзитета у Београду. Као посебан допринос наводимо да је 
одржао 10 великих предавања за менаџере, професоре и студенте. 
У његовој радној соби се на полицама налазе  књиге професора 
београдских факултета (Властимира Матејића, Стјепана Хана, 
Славка Марјановића, Стевана Куколече, Најдана Пашића и 
других) које сматра својим учитељима. Најважније књиге др Исака 
Адижеса преведене су и на српски језик: „Управљање променама“, 
„Управљање животним циклусима предузећа – како предузећа 
расту и умиру и како их излечити“, „Дијагноза стилова управљања“, 
„Тежња ка топ форми“….

Скроммна библиотека Факултета организационих наука 
у Београду располаже са 20 примерака његових најзначајнијих 
књига. Ове публикације су део препоручене литературе на више 
наставних предмета основних, мастер и докториких студијских 
програма.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Адижесу у знак признања за преданост афирмацији и 
подизању научног и академског угледа Универзитета у Београду 
додели титула почасног доктора наука Универзитета у Београду.

 На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама  Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Факултета организационих наука 
и предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат 
Универзитета у Београду је једногласно донео одлуку као што је 
наведено у изреци.

(Београд, 11.07.2016. године; Број: 06-1501/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 108. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15 – пречишћени текст), чл. 
7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и 
предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-
1739/2-16 oд 27. јуна 2016. године, а на иницијативу Mедицинског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
11. јула 2016. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ГРЕГОРИ ЛИПУ (Gregory Y. H. Lip), професору 
кардиоваскуларне медицине са Универзитета у Бирмингену, 
Енглеска, за изузетан допринос у кардиологији и подршку 
истраживањима српских научника.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Проф. др Грегори Ј. Х. Лип дипломирао је јула 1988. на 
Медицинском факултету Универзитета у Гласгову у Великој 
Британији, са похвалом и са двема наградама за најбољег студента 
године – the BRUNTON MEMORIAL PRIZE and the Robert Fuller-
ton Prize.

Академску и стручну каријеру започео је одмах по 
дипломирању. Испит за чланство у oyal College of Physicians UK 
(MRCP UK) положио је марта 1991. године, а септембра 1993. 
је на Универзитету у Гласгову положио испит за диплому из 
форензичке медицине са наградом за најбољег у класи. Септембра 
1994. добио је звање доктора медицине на Универзитету у Гласгову. 
Остала академска звања професора Грегори Липа су Fellow of the 
American College of Cardiology (F.A.C.C.) од августа 1996., Fellow 
of the European Society of Cardiology (F.E.S.C.) од јуна 1997., Fel-
low of the Royal College of Physicians of Edinburgh (F.R.C.P.Edin) 
од септембра 1998., Fellow of the Royal College of Physicians and 
Surgeons of Glasgow (F.R.C.P.Glasg) од 1999., Fellow of the Royal 
College of Physicians of London (F.R.C.P.Lond)од маја 2001. и DOC-
TOR MEDICINAE HONORIS CAUSA на Aalborg Универзитету, од 
априла 2013.
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Професор Грегори Ј. Х. Лип је током свог последипломског 
школовања радио од 1989. до 1991. у Општој болници Gartna-
vel, затим до 1993. у Универзитетској болници Royal Infirmary у 
Гласгову, а од 1993. у Градској болници у Бирмингему, као и на 
Бирмингем Универзитету. Од 1996. је професор кардиоваскуларне 
медицине у Центру за кардиоваскуларне науке Универзитета у 
Бирмингему, Велика Британија и кардиолог консултант у Градској 
болници у Бирмингему. Поред тога је и гостујући професор Астон 
Универзитета у Бирмингаму, Велика Британија (од 2009.г), гостујући 
професор Aalborg Универзитета у Данској (од 2011.г), гостујући 
професор Медицинског факултета Београдског универзитета (од 
2013.г), гостујући професор Медицинског факултета у Хонг Конгу 
(од 2014.) и кардиолог консултант у Sandwell and West Birmingham 
Hospitals NHS Trust (од 1996.г). 

Свакодневна задужења професора Липа обухватају пуни обим 
клиничког рада у области кардиологије, укључујући неинвазивне и 
инвазивне дијагностичке и терапијске методе, као и збрињавање 
амбулантних и хоспитализованих срчаних болесника. Професор 
Лип води специјалистичку амбуланту за атријалну фибрилацију 
и артеријску хипертензију, а учествује и у дежурствима за 
примарну ангиопластику код болесника са акутним инфарктом 
миокарда. Поред тога редовно спроводи наставно-образовни рад 
са студентима додипломске и последипломске наставе, као и 
научно-истраживачки рад у области кардиоваскуларне медицине 
(атријална фибрилација, артеријска хипертензија, мождани 
удар, антитромботска терапија, кардиоваскуларни ризик при 
хормонској терапији, етничке разлике у васкуларној болести). 
Професор Лип води групу истраживача при Јединици за тромбозу, 
хемостазу и васкуларну биологију Центра за кардиоваскуларне 
науке Универзитета у Бирмингему, који је основао 2009. и бави се 
изучавањем тромбогенезе, атерогенезе и дисфункције ендотела и 
кардиоваскуларним обољењима и можданом удару. Бирмингемски 
центар ужива велики међународни углед и у том центру се 
спроводе бројни међународни научно-истраживачки пројекти из 
којих се стипендирају студенти постдипломске наставе из целог 
света. Дугачка листа ових пројеката наведена је у прилогу, а укупни 
истраживачки фонд ових пројеката за протеклих 5 година износи 
око 12 милиона британских фунти.
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Професор Грегори Ј. Х. Лип је главни уредник часописа 
Thrombosis & Haemostasis (М21), помоћни уредник часописа Eu-
ropace (М22), гост уредник часописа Цирцулатион (М21), као 
и члан уређивачког одбора многих врхунских кардиолошких 
часописа (Circulation, JACC, European Heart Journal, Heart, ATVB) 
и рецензент научно-истраживачких пројеката (Medical Research 
Council, British Heart Foundation, Wellcome Trust, итд.). 

Професор Лип је до сада објавио 1974 рада у целости у 
часописима индексираним у Медлине бази података, укупно 
има преко 98000 цитата и х-индекс 127. Поред тога, професор 
Лип је главни уредник више водећих међународних уџбеника из 
кардиологије, као и поглавља у уџбеницима (нпр. Lip GYH, Hall JE 
(eds) Comprehensive Hypertension. Mosby, zatim Crawford, DiMar-
co, Paulus Cardiology, 3rd edition, the European Textbook of Car-
diovascular Medicine [поглавље о атријалној фибрилацији које је 
core curriculum за ESC специјализанте кардиологије], поглавље о 
атријалној фибрилацији у Crawford’s Cardiology, итд.). Јуна 2013. је 
уврштен у Thomson Reuters Scientific Watch листу најутицајнијих 
истраживача, а јуна 2014. награђен је због високе цитираности 
својих радова која га је сврстала у врхунских 1% најцитиранијих 
истраживача у својој научној области.

Главна област научно-истраживачког рада професора 
Грегори Липа је атријална фибрилација. У тој научној области 
професор Лип је својим истраживањима значајно унапредио 
превенцију најтежих компликација ове аритмије (пре свега 
исхемијског можданог удара), као и квалитет дугорочне оралне 
антикоагулантне терапије у клиничкој пракси, а резултати његовог 
рада довели су до суштинских промена у Препорукама за лечење 
атријалне фибрилације у чијој је изради и учествовао (Препоруке 
за лечење атријалне фибрилације Европског удружења кардиолога 
2010 и 2012, Препоруке за лечење срчане инсуфицијенције 
2012, Препоруке за антитромботску терапију Америчког Колеџа 
грудних хирурга, VIII издање, Британске националне препоруке 
за атријалну фибрилацију, итд.). Поред тога, професор Лип је 
учествовао у изради бројних експерт консензус докумената из 
области срчаних аритмија. 
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Професор Лип је члан Управног одбора Европске Асоцијације 
за срчане аритмије (European Heart Rhythm Association, EHRA) 
која је у саставу Европског удружења кардиолога (European So-
ciety of Cardiology, ESC) и председавајући EHRA Комитета за 
научне документе од 2013. Годинама редовно држи предавања у 
оквиру пленарних сесија на најважнијим светским и европским 
кардиолошким конгресима, а члан је програмског одбора многих 
врхунских међународних стручних састанака, укључујући и 
конгресе који се организују у Европи, Америци, Аустралији и 
Азији.

Професор Грегори Лип у последњих 7 година интензивно 
сарађује са кардиолозима Србије. У току је паневропски регистар 
атријалне фибрилације (EuroObservational Research Atrial Fi-
brillation Long Term registry) који води професор Лип, а у којем 
Србија активно учествује, а недавно је завршен и први самостални 
регистар атријалне фибрилације у региону Балкана (Balkan-AF 
Snapshot Survey) који су покренули истраживачи из Србије уз 
велику подршку професора Лип-а који је својим угледом, знањем 
и искуством унапредио значајно унапредио квалитет тог пројекта 
и подстакао учешће земаља из региона. Професор Лип је у више 
наврата у Србији држао предавања о атријалној фибрилацији (2013. 
приступно предавање за гостујућег професора на Медицинском 
факултету Београдског Универзитета, а затим и предавања на 
XIX Конгресу Удружења кардиолога Србије на Златибору, 2014. 
више предавања и радионица током дводневног скупа посвећеног 
тромбопрофилакси у атријалној фибрилацији). Поред тога, на 
иницијативу професора Липа у плану је заједничка проспективна 
рандомизована студија покренута од стране истраживача, чија ће 
база за Србију бити Медицински факултет у Београду, а одвијаће се 
и у великој Британији и Данској. Овом студијом ће бити испитивани 
различити принципи избора оралне антикоагулантне терапије 
код болесника са атријалном фибрилацијом у клиничкој пракси. 
Током досадашње сарадње српских кардиолога са професором 
Липом објављено је преко 50 заједничких радова у престижним 
међународним часописима.
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Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да 
се професору Липу, у циљу даљег продубљивања научне и 
стручне сарадње српских кардиолога и Медицинског факултета 
Универзитета у Београду са једним од најцењенијих међународних 
стручњака из своје области, додели титула почасног доктора наука 
Универзитета у Београду.

На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Медицинског факултета и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у 
Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 11.07.2016. године; Број: 06-1739/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 
8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса ("Гласник Универзитете у Београду", број 
176/13 и 180/14), на предлог Физичког факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 
2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Ђениже др Стевану, редовном професору Универзитета у 
Београду-Физички факултет, у пензији, додељује се звање професор 
емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се Ђениже др Стевану, редовном професору у пензији 
додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Драгољуб Белић, редовни  
професор, др Срђан Буквић,  редовни  професор, др Владимир 
Милосављевић, редовни професор, др Наташа Недељковић, 
редовни професор и др Љубиша Зековић, редовни професор, сви 
са Физичког факултета. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус Ђениже др 
Стевану, дана 29. марта 2016. године.  Реферат и предлог одлуке 
објављен је  на сајту Универзитета у Београду дана 26. априла 2016. 
године уз напомену да увид јавности  траје 30 дана, односно до 26. 
маја 2016. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 

2016. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 612-1452/26-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 
8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у Београду", број 
176/13 и 180/14), на предлог Рударско-геолошкoг факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 
2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Љиљани Карановић, редовном професору 
Универзитета у Београду- Рударско-геолошки факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Љиљани Карановић, редовном 
професору у пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Видојко Јовић,  редовни 
професор,  Рударско-геолошки факултет и редовни члан САНУ, 
др Владица Цветковић, редовни професор, Рударско-геолошки 
факултет и дописни члан САНУ, др Милан Судар, редовни 
професор, у пензији, Рударско-геолошки факултет и дописни члан 
САНУ, др Александар Кременовић, редовни професор, Рударско-
геолошки факултет и др Бранимир Јованчићевић, редовни 
професор, Хемијски факултет.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Љиљани Карановић, дана 14. априла 2016. године.  
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Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2016. године уз напомену да увид 
јавности  траје 30 дана, односно до 26. маја 2016. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 

2016. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 612-1452/25-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 
8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у Београду", број 
176/13 и 180/14), на предлог Стоматолошког факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 
2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Војиславу Лековићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Стоматолошки факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Војиславу Лековићу, редовном 
професору у пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Божидар Димитријевић, 
редовни професор, др Мирослав Вукадиновић, редовни професор, 
др Владимир Ивановић, редовни професор, др Јелена Милашин, 
редовни професор и др Зоран Иванковић, редовни професор, сви 
са Стоматолошког факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Војиславу Лековићу, дана 15. априла 2016. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2016. године уз напомену да увид 
јавности  траје 30 дана, односно до 26. маја 2016. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 

2016. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 612-1452/27-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 
8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса ("Гласник Универзитете у Београду", број 
176/13 и 180/14), на предлог Економског факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 
2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Павлу Петровићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, у пензији , додељује се звање 
професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Павлу Петровићу, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Даница Поповић,  редовни 
професор, др Бошко Живковић, редовни професор, др Бранко 
Урошевић редовни професор, др Стојан Бабић, редовни професор, 
сви са Економског факултета и др Дејан Поповић, редовни 
професор Правног факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Павлу Петровићу дана 6. априла 2016. године. 

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2016. године уз напомену да увид 
јавности  траје 30 дана, односно до 26. маја 2016. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 

2016. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 612-1452/28-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду112

На основу члана 67. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 136. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13, 178/14 и 184/15) и члана 
8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима 
професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у Београду", број 
176/13 и 180/14), на предлог Технолошко-металуршког факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 
2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Слободану Петровићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Технолошко-металуршки факултет, у 
пензији, додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Слободану Петровићу, 
редовном професору у пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. марта 2016. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Гордана Ушчумлић, 
редовни професор, др Душан Антоновић, редовни професор, 
др Душан Мијин, редовни професор, др Љубинка Рајаковић, 
редовни професор и др Мила Лаушевић, редовни професор, сви са 
Технолошко-металуршког факултета.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Слободану Петровићу, дана 15. априла 2016. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 26. априла 2016. године уз напомену да увид 
јавности  траје 30 дана, односно до 26. маја 2016. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 11. јула 

2016. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 612-1452/29-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Рударско-
геолошког факултета, број: 1 186/6 од 23. јуна 2016. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
3279/2-16 од 4.7.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 11.7.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ивица Ристовић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду- Рударско-
геолошки факултет, за ужу научну област Транспортни и извозни 
системи. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 6.4.2016. године у 
Београду, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Транспортни и извозни системи, због истека 
изборног периода.

 Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 23.6.2016. године, донело је 
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ивица Ристовић 
изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 24.6.2016. 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 27.6.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 4.7.2016. године дало је мишљење да се др Ивица Ристовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2016. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 61202-3279/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Економског факултета, број: 1941/3 од 
22.6.2016. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, број: 61202-3238/2-16 од 27.6.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 11.7.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Богетић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Пословна економија и менаџмент, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.5.2016. године 
преко web сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 22.6.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Богетић изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 22.6.2016. 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 24.6.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 27.6.2016. године дало је мишљење да се др Зоран 
Богетић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2016. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 61202-3238/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Економског факултета, број: 1968/3 од 
22.6.2016. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, број: 61202-3237/2-16 од 27.6.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 11.7.2016. године, донео 
је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милорад Филиповић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну 
област Економска политика и развој.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Економска политика и развој, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.5.2016. године 
преко web сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 22.6.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Филиповић 
изабере у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 22.6.2016. 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 24.6.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 27.6.2016. године дало је мишљење да се др Милорад 
Филиповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 11.7.2016. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 11.7.2016. године; Број: 61202-3237/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 167/12, 172/13 
и 178/14), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у 
Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 1770/1 од 04.07.2016. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-3481/2-16 од 14.07.2016. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 14.09.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ема Петровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну 
област Оријенталистика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 11.05.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Оријенталистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.06.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 04.07.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ема Петровић изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 04.07.2016. 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 06.07.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 14.07.2016. године дало је мишљење да се 
др Ема Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14.09.2016. 
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, 14.09.2016. године; Број: 61202-3481/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања, 
број: 02 бр. 155 од 20.06.2016. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-3476/2-15 
од 14.07.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Недељковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког 
васпитања, за ужу научну област Науке физичког васпитања, 
спорта и рекреације. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 27.04.2016. 
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област Науке 
физичког васпитања, спорта и рекреације, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.05.2016. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта 
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и физичког васпитања, на седници одржаној дана 20.06.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Александар Недељковић изабере у звање редовног професора.

Факултет спорта и физичког васпитања је дана 30.06.2016. 
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 07.07.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 14.07.2016. године дало је мишљење да 
се др Александар Недељковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14.09.2016. 
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 14.09.2016. године; Број: 61202-3476/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Стоматолошког факултета, број: 4/30 од 
27.6.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 број: 61202-3398/2-16 од 12.7.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 14.9.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Сњежана Чолић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 25.3.2016. године у 
публикацији „Службени гласник РС“ број 31/16 објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Клиничке 
стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.5.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 27.6.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Сњежана Чолић 
изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 28.6.2016. 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 5.7.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 12.7.2016. године дало је мишљење да се др Сњежана 
Чолић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 14.9.2016. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 14.9.2016. године; Број: 61202-3398/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду126

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, 99/14 45/15-аутентично тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2356/2 од 13.7.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
4173/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Карамарковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Карамарковић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др 
Александар Карамарковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4173/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду128

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, 99/14 45/15-аутентично тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2459/2 од 13.7.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
4171/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранка Боначи Николић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (алергологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина (алергологија), због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранка Боначи Николић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Бранка 
Боначи Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године;Број: 61202-4171/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду130

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, 99/14 45/15-аутентично тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2242/2 од 13.7.2016. године и 
мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 61202-
4176/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирослав Раденковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, 
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и 
токсикологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и 
токсикологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Раденковић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Раденковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4176/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду132

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, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2356/2 од 
13.7.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-4174/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Србислав Кнежевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа 
хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Србислав Кнежевић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Србислав 
Кнежевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4174/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду134

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, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2522/2 од 
13.7.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-4175/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Вера Правица у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Имунологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Имунологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Вера Правица изабере у 
звање редовног професора.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 135

Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Вера 
Правица може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4175/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду136

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању  
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Медицинског факултета, број: 2509/2 од 
13.7.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-4172/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Димитријевић Срећковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 6.4.2016. 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 6.6.2016. 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 13.7.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Димитријевић 
Срећковић изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 22.8.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Весна 
Димитријевић Срећковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4172/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду138

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Фармацеутског факултета, број: 1672/1 од 
6.9.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-4413/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Брижита Ђорђевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу 
научну област Броматологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 25.5.2016. године у листу 
„Послови“, и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Броматологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.7.2016. године, 
на сајту и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 6.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Брижита Ђорђевић 
изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 7.9.2016. 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 8.9.2016. 
године.

 Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Брижита 
Ђорђевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61202-4413/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду140

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању  
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Фармацеутског факултета, број: 1172/2 од 
14.7.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-4170/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 13.4.2016. године у листу 
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Микробиологија са имунологијом и имунохемијом, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.6.2016. године, 
на сајту и у архиви Факултета.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 141

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 14.7.2016. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Jелена Aнтић 
Станковић изабере у звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 21.7.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Jелена 
Aнтић Станковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61202-4170/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду142

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Стоматолошког факултета, број: 4/34 од 
6.9.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 број: 61202-4415/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Саша Јанковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 13.5.2016. године у 
публикацији „Службени гласник РС“ број 46/16 објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Клиничке 
стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.6.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 6.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Саша Јанковић 
изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 7.9.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Саша 
Јанковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4415/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду144

 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, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), 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 Стоматолошког факултета, број: 4/35 од 
6.9.2016. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 број: 61202-4414/2-16 од 15.9.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Алексић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 13.5.2016. године у 
публикацији „Службени гласник РС“ број 46/16 објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Клиничке 
стоматолошке науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.6.2016. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 6.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Алексић 
изабере у звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 7.9.2016. 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 8.9.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 15.9.2016. године дало је мишљење да се др Зоран 
Алексић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4414/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду146

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: 21/58 од 12.07.2016. године, и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 
61202-4125/2-16 од 20.09.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радмила Никић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Соматопедија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
24.03.2016. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор 
у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу 
научну област Соматопедија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.05.2016. 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 12.07.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Радмила Никић изабере у звање редовног професора.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 147

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
20.07.2016. 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 13.09.2016. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 20.09.2016. године дало је мишљење да се 
др Радмила Никић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4125/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду148

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, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење и 68/2015), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Економског факултета, број: 2992/3 од 
14.9.2016. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, број: 61202-4791/2-16 од 20.9.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Вујачић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну 
област Економска теорија и анализа.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 25.5.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Економска теорија и анализа, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.7.2016. године 
објављивањем у листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 14.9.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Вујачић изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 15.9.2016. 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 15.9.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 20.9.2016. године дало је мишљење да се др Иван 
Вујачић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61202-4791/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду150

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању  
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично 
тумачење и 68/15), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Правног факултета, број: 670/12 од 
27.6.2016. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, број: 61202-3483/2-16 од 20.9.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милена Полојац у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Правни факултет, за ужу научну област 
Правна историја. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је у „Службеном гласнику РС“ број 33 од 1. 
априла 2016. године и листу „Послови“ број 668 од 6. априла 2016. 
године објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Правна историја, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.5.2016. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, 
на седници одржаној дана 27.6.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милена Полојац изабере у 
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 29.6.2016. 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 13.9.2016. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 20.9.2016. године дало је мишљење да се др Милена 
Полојац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.10.2016. године; Број: 61202-3483/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду152

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: 4/40 од 31. августа 2016. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4279/2-16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Борис Делибашић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Факултет 
организационих наука, за ужу научну област Моделирање 
пословних система и пословно одлучивање. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 8.6.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Моделирање пословних система 
и пословно одлучивање, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.7.2016. 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 31.8.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Борис Делибашић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 2.9.2016. 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 12.9.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се др Борис Делибашић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4280/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Факултета 
организационих наука, број: 4/39 од 31. августа 2016. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4279/2-16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Даница Лечић-Цветковић, ванредни професор, 
у звање редовног професора на Универзитету у Београду - 
Факултет организационих наука, за ужу научну област Управљање 
производњом и услугама. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 8.6.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Управљање производњом и 
услугама, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.7.2016. 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 31.8.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Даница Лечић-Цветковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 2.9.2016. 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 12.9.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се др Даница Лечић-
Цветковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4279/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Факултета 
организационих наука, број: 4/27 од 22. јуна 2016. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
3240/4-16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Ђурић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Факултет 
организационих наука, за ужу научну област Софтверско 
инжењерство. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 6.4.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Софтверско инжењерство, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.5.2016. 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 22.6.2016. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Драган Ђурић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 23.6.2016. 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 27.6.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 4.7.2016. године дало је мишљење да се др Борис Делибашић 
може изабрати у звање редовног професора. Сенат Универзитета 
је закључком број: 61202-3240/3-16 од 11.7.2016. године одложио 
доношење одлуке по предлогу Факултета организационих наука, 
те је наложио Већу научних области техничких наука да најкасније 
у року од 20 дана од дана доношења закључка поново размотри 
реферат Комисије о пријављеним кандидатима, као и сажетак 
реферата, јер су уочене одређене нетачности у навођењу радова. 

 Након што је Факултет организационих наука доставио нови 
реферат Комисије у којем су исправљене уочене нетачности, Веће 
научних области техничких наука је на седници одржаној 19.9.2016. 
године, поново разматрало реферат и дало мишљење да се др Борис 
Делибашић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-3240/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Техничког 
факултета у Бору, број: VI/5-12-ИВ-1 од 1. септембра 2016. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4424/2-16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Михајловић, ванредни професор, у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду - Технички 
факултет у Бору, за ужу научну област Индустријски менаџмент. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору је дана 20.7.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор универзитетског 
наставника, за ужу научну област Индустријски менаџмент, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.8.2016. године, у 
библиотеци, на огласној табли и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 1.9.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Иван Михајловић изабере 
у звање редовног професора.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 159

Технички факултет у Бору је дана 6.9.2016. 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 12.9.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се др Иван Михајловић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4424/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Машинског 
факултета, број: 1177/6 од 25. августа 2016. године и мишљења 
Већа научних области техничких наука, број: 61202-4292/2-16 
од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Спасојевић Бркић, ванредни професор, у 
звање редовног професора на Универзитету у Београду - Машински 
факултет, за ужу научну област Индустријско инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 8.6.2016. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног 
професора, за ужу научну област Индустријско инжењерство, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.7.2016. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 25.8.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Спасојевић Бркић 
изабере у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 29.8.2016. 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 12.9.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се др Весна Спасојевић 
Бркић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4292/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа 
Пољопривредног факултета, број: 400/9-2/1 од 30. јуна 2016. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-3630/2-16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зорица Томић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду - Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Геологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 30.3.2016. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Геологија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.5.2016. године, на 
огласној табли и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 30.6.2016. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Томић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 5.7.2016. 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 12.9.2016. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се др Зорица Томић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-3630/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду164

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 Архитектонског факултета, број: 
01-1229/2-2.1 од 12.9.2016. године и мишљења Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-4786/2-
16 од 19.9.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ мр Милан Вујовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Архитектонски факултет, за ужу 
научну, односно уметничку област Архитектонско пројектовање и 
савремена архитектура.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 13.7.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну, односно уметничку област Архитектонско 
пројектовање и савремена архитектура, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.8.2016. године 
објављивањем у листу „Политика“.



Година LIV, број 196, 20. новембар 2016. 165

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
факултета, на седници одржаној дана 12.9.2016. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат мр Милан Вујовић 
изабере у звање редовног професора.

Архитектонски факултет је дана 13.9.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.9.2016. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 19.9.2016. године дало је мишљење да се 
мр Милан Вујовић може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Архитектонског 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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4786/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду166

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 Хемијског факултета, број: 535/4 од 
14.07.2016. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, број: 61202-4186/2-16 од 15.09.2016. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгана Милић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу научну област 
Органска хемија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет је дана 27.04.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за 
ужу научну област Органска хемија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.05.2016. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 14.07.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Милић изабере у 
звање редовног професора.
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Хемијски факултет је дана 21.07.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.09.2016. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 15.09.2016. године дало је мишљење да се др Драгана Милић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
године разматрао је захтев Хемијског 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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4186/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду168

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 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-
3/96 од 20.07.2016. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, број: 61202-4290/2-16 од 18.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милорад Даниловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну 
област Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 08.06.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за 
ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са заштитом 
ловне фауне, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.06.2016. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 20.07.2016. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Даниловић 
изабере у звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 31.08.2016. 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 09.09.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 18.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Милорад Даниловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4290/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду170

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-
3/97 од 20.07.2016. године и мишљења Већа научних области 
биотехничких наука, број: 61202-4291/2-16 од 18.10.2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Оцокољић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу научну 
област Пејзажна архитектура и хортикултура. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 25.05.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за 
ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.06.2016. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 20.07.2016. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Оцокољић изабере 
у звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 31.08.2016. 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 09.09.2016. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 18.10.2016. године дало је мишљење да се др 
Мирјана Оцокољић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 26.10.2016. 
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, 26.10.2016. године; Број: 61202-4291/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 
68/15), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 24. ст. 2. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 183/15-пречишћени текст), а поводом приговора кандидата 
др Зорана Весића и примедаба Факултета политичких наука 
02број: 61202-1241/3-16 од 22.4.2016. године на одлуку Већа 
научних области медицинских наука, 02-01број: 61202-1241/2-16 
од 29.3.2016. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се приговор кандидата др Зорана Весића и поништава 
се одлука Већа научних области медицинских наука 02-01број: 
61202-1241/2-16 од 29.3.2016. године.

2. Бира се др Зоран Весић у звање доцента на Универзитету 
у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну Социо-
психолошку и социо-медицинску област. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 30.12.2015. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање доцента, за ужу 
научну за ужу научну Социо-психолошку и социо-медицинску 
област, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.1.2016. године 
објављивањем преко огласне табле, сајта и библиотеке Факултета.
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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 Зоран Весић 
изабере у звање доцента.

Факултет политичких наука је дана 4.3.2016. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.3.2016. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 29.3.2016. године разматрало је захтев Факултета 
политичких наука и утврдило да кандидат не испуњава услове за 
избор у звање доцента прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чл. 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
минималне услове прописане чланом 4, тачка Б) Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, јер нема 
позитивну оцену педагошког рада добијену у студентској анкети, 
односно позитивну оцену приступног предавања ( за кандидате 
који немају педагошког искуства).

Од седамнаест присутних чланова Већа, за избор др Зорана 
Весића у звање доцента гласао је један члан Већа, 12 чланова Већа 
гласало је против и 4 члана Већа је било уздржано.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је 
факултету ради уручења кандидату дана 13.4.2016. године.

На ову одлуку кандидат др Зоран Весић благовремено је 
изјавио приговор, а Факултет политичких наука је уз приговор 
кандидата доставио и своје примедбе на одлуку Већа.

Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Веће научних области медицински наука, на седници 
одржаној 17.5.2016. године, разматрало је приговор кандидата и 
примедбе факултета, у којима је наведено да је одржано приступно 
предавање др Зорана Весића дана 20.4.2016. године, и утврдило 
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да је приговор неоснован и остало при ставовима заузетим на 
седници одржаној 29. марта 2016. године и истакло да кандидат 
у моменту доношења одлуке није испуњавао услове за избор у 
звање доцента. Од четрнаест присутних чланова Већа један члан 
је гласао за прихватање приговора, 9 је гласало против, а 4 члана 
Већа је било уздржано.

Веће научних области медицинских наука је дана 20.5.2016. 
године доставило приговор кандидата и своје мишљење по питању 
навода из приговора Сенату Универзитета, на надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.6.2016. године, 
разматрао је приговор кандидата и примедбе Факултета и донео 
закључак којим се одлаже доношење одлуке о приговору др Зорана 
Весића, 02број: 61202-1241/3-16 од 22.4.2016. године на одлуку 
Већа научних области медицинских наука, 02-01број: 61202-
1241/2-16 од 29.3.2016. године којом се др Зоран Весић не бира у 
звање доцента на Универзитету у Београду-Факултет политичких 
наука, за ужу научну Социо-психолошку и социо-медицинску 
област. Сенат је наложио Већу научних области медицинских 
наука да у примереном року поново размотри приговор др Зорана 
Весића, 02број: 61202-1241/3-16 од 22.4.2016. године на одлуку 
Већа научних области медицинских наука, 02-01број: 61202-
1241/2-16 од 29.3.2016. године узимајући у обзир да је др Зоран 
Весић испуњаваo услове прописане чл. 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и минималне услове прописане чланом 4. тачка 
Б) Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, јер je у моменту доношења одлуке Већа имаo 
позитивну оцену педагошког рада добијену у студентској анкети 
у акредитованој академској високошколској установи: Висока 
школа сестринства „Краљица Јелена“ у Игалу, и да о томе обавести 
Сенат Универзитета.

Веће научних области медицинских наука на седници 
одржаној дана 12.7.2016. године, а поводом закључка Сената, 
поново је разматрало приговор кандидата др Зорана Весића на 
одлуку Већа, 02-01број: 61202-1241/2-16 од 29.3.2016. године и 
утврдило да је приговор неоснован. Веће је остало при ставовима 
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наведеним у мишљењу Већа 02-01број 61202-1241/4-16 од 17. 
маја 2016. године и поново истакло да кандидат услед непотпуне 
документације у моменту доношења одлуке Већа није испуњавао 
услове за избор у звање доцента. Од четрнаест присутних чланова 
Већа 4 члана Већа је гласало за прихватање приговора, 7 је гласало 
против, а 3 члана Већа је било уздржано. Веће је своје мишљење 
дана 19.7.2016. године доставило Сенату на даљу надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 26.10.2016. године, 
поново је разматрао приговор кандидата др Зорана Весића, 
примедбе Факултета као и мишљење Већа научних области 
медицинских наука 02-01 број: 61202-1241/6-16 од 12.7.2016. 
године и утврдио да је приговор основан и да кандидат испуњава 
услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и минималне 
услове прописане чланом 4. тачка Б) Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, јер je у моменту доношења 
одлуке Већа научних области медицинских наука кандидат имаo 
позитивну оцену педагошког рада добијену у студентској анкети 
у акредитованој академској високошколској установи: Висока 
школа сестринства „Краљица Јелена“ у Игалу, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 26.10.2016.; Број: 61202-1241/7-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), чл. 42. ст. 1. 
тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 
189/16), чл. 24. ст. 3. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 183/15-пречишћени текст), а поводом приговора кандидата 
др Владимира Јовановића, број: 2396 од 24.10.2011. године на 
одлуку Већа научних области природних наука, број: 06-7303/5 од 
29.9.2011. године и пресуде Управног суда, број 24 У-9224/14 од 
2.6.2016. године којом је уважена тужба др Владимира Јовановића 
и поништена одлука Сената 01-06 број 612-6712/13 од 20.5.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 14. септембра 
2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Владимира Јовановића на 
одлуку Већа научних области природних наука, број: 06-7303/5 од 
29.9.2011. године. 

2. Потврђује се одлука Већа научних области природних 
наука, број: 06-7303/5 од 29.9.2011. године 

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правоснажном пресудом Управног суда, број 24 У 9224/14 
од 2.6.2016. године уважена је тужба тужиоца др Владимира 
Јовановића, поништена је одлука Сената Универзитета у Београду 
од 20.5.2014. године и предмет је враћен Сенату на поновно 
одлучивање. У образложењу пресуде наведено је следеће:
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- да је Управни суд у пресуди од 23.1.2014. године оценио да 
је оспореном одлуком Сената повређен закон на штету тужиоца 
јер је у спроведеном поступку утврђено да тужилац испуњава 
све услове прописане Законом, Статутом и Критеријумима, због 
чега су разлози одлуке противречни диспозитиву исте. Такође је 
нејасно зашто Веће научних области природних наука сматра да 
тужилац не испуњава услове за избор у звање доцента будући да 
се критеријуми Већа не појављују као један од услова конкурса 
које кандидат треба да испуњава, а да притом овакви критеријуми 
уопште нису били прописани законом нити подзаконским актима;

- да Сенат у поновном поступку није поступио по примадбама 
Управног суда наведеним у пресуди од 23.1.2014. године, чиме је 
повредио одредбу члана 69. став 2. Закона о управним споровима, 
којом је прописано да ако треба уместо поништеног управног акта 
донети други, надлежни орган је дужан да тај акт донесе у року од 
30 дана од дана достављања пресуде, при чему је везан правним 
схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка. Тиме 
се прецизира садржина начела обавезности утврђеног у члану 7. 
Закона о управним споровима, које начело не значи само обавезу 
Сената да пресуду којом је његова одлука поништена извршти тако 
што ће уместо поништене одлуке донети другу, већ обавезу да нову 
одлуку донесе у свему према правном схватању суда и примедбама 
суда у погледу поступка. Међутим, Сенат је у извршењу наведене 
пресуде одбио приговор тужиоца и потврдио првостепену одлуку, 
образлажући је тиме да тужилац испуњава минималне услове 
прописане Законом, Статутом и Критеријумима, али да су то само 
неопходни услови да би кандидат учествовао на конкурсу, али не 
и довољни услови за избор у звање и да је пресуда Управног суда 
задирање у аутономију Универзитета. При томе, Сенат наводи да 
тужилац не испуњава критеријуме за избор у звање доцента за 
ужу научну област Основи хемије, које преимењује Веће научних 
области природних наука, за које је тужилац и у приговору и у тужби 
тврдио да нису били садржани у објављеном конкурсу. Сенат није 
оценио ове наводе приговора, а који су од битног утицаја на оцену 
законитости оспорене одлуке, па Управни суд налази да је Сенат 
повредио одредбу члана 235. став 2. Закона о општем управном 
поступку;
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- да је у образложењу одлуке Сената од 20.5.2014. године 
наведено да је Сенат разматрао став универзитетског омбудсмана 
од 19.5.2014. године, али да нису дати разлози због којих став 
универзитетског омбудсмана није прихваћен.

С обзиром на то да је Законом о управним споровима 
(‘’Службени гласник РС’’, број 111/09) прописано да када суд 
поништи акт против кога је био покренут управни спор, предмет се 
враћа у стање поновног решавања по жалби, Сенат Универзитета 
је на седници одржаној 14.9.2016. године поново разматрао 
приговор др Владимира Јовановића, број: 2396 од 24.10.2011. 
године на одлуку Већа научних области природних наука, број: 
06-7303/5 од 29.9.2011. године, мишљење Већа научних области 
природних наука, број 61202-6712/4-14 од 27.3.2014. године, као и 
став Универзитетског омбудсмана од 19.5.2014. године и утврдио 
следеће:

Рударско-геолошки факултет је дана 9.2.2011. године у листу 
‘’Послови’’ објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу научну 
област Основи хемије, због потреба факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 23.6.2011. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Владимир 
Јовановић изабере у звање доцента.

Рударско-геолошки факултет је дана 30.6.2011. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.9.2011. године разматрало је захтев Рударско-геолошког 
факултета и оценило да кандидат др Владимир Јовановић 
формално испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чл. 124. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, али да Веће није донело одлуку о 
избору др Владимира Јовановића у звање доцента из разлога 
што по оцени Већа он не испуњава критеријуме за избор у звање 
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доцента за ужу научну област Основи хемије које примењује Веће 
научних области прородних наука (укупно 5 објављених радова у 
часописима са SCI листе, од којих је 1 из категорије М21 или М22), 
а др Владимир Јовановић има укупно 3 објављена рада, од којих 
ниједан није из категорије М21 или М22.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је 
факултету ради уручења кандидату дана 29.9.2011. године.

На ову одлуку Већа кандидат др Владимир Јовановић 
благовремено је изјавио приговор у коме је наведено да он 
испуњава услове који су били наведени у тексту конкурса, а који 
су прописани чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чл. 124. 
Статута Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, а да интерне критеријуме 
Већа научних области природних наука, који се наводе у одлуци 
Већа као разлог зашто није изабран у звање доцента, Сенат 
Универзитета, као надлежни орган за доношење критеријума, 
није верификовао и они нису садржани у одговарајућим општим 
актима Универзитета и Рударско-геолошког факултета..

Сходно чл. 24. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Веће научних области природних наука, на седници 
одржаној 27.10.2011. године, разматрало је приговор кандидатa и 
утврдило да је приговор неоснован из следећих разлога: кандидат 
формално испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чл. 124. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, али да по оцени Већа он не испуњава 
критеријуме за избор у звање доцента за ужу научну област Основи 
хемије, које примењује Веће научних области прородних наука.

Веће научних области је дана 28.10.2011. године доставило 
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из 
приговора Сенату, на даљу надлежност. Сенат Универзитетета, 
на седници одржаној 9.11.2011. године, разматрао је приговор 
др Владимира Јовановића и мишљење Већа научних области 
природних наука по питању навода из приговора и донео одлуку 
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којом се одбија приговор и потврђује одлука Већа научних области 
природних наука којом др Владимир Јовановић није изабран у 
звање доцента.

Против ове одлуке др Владимир Јовановић поднео је тужбу 
Управном суду у Београду дана 23.12.2011. године. Правоснажном 
пресудом Управног суда, број 22 У 14222/11 од 23.1.2014. године 
уважена је тужба др Владимира Јовановића, поништена је одлука 
Сената Универзитета у Београду од 9.11.2011. године и предмет 
је враћен Сенату на поновно одлучивање. Закључком Сената од 
19. марта 2014. године, затражено је од Већа научних области 
природних наука да поново размотри приговор др Владимира 
Јовановића узимајући у обзир наводе из пресуде Управног суда од 
23.1.2014. године и да своје мишљење достави Сенату Универзитета.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
27. марта 2014. године, поступајући по закључку Сената, поново је 
размотрило приговор кандидата др Владимира Јовановића и дало 
је мишљење да је његов приговор неоснован из следећих разлога: 

Кандидат је у периоду од 2002. до 2007. године објавио три 
научна рада у међународним часописима са SCI листе, категорије 
М23 и 2009. године један рад у водећем часопису националног 
значаја категорије М51, према класификацији научних часописа 
Националног савета за научни и технолошки развој Републике 
Србије. Поред тога објавио је два рада са међународног скупа и 
један са националног скупа штампаних у целини и четири рада 
штампана у изводу. Ниједан од радова штампаних у међународним 
часописима није проистекао из докторске дисертације. Био је 
сарадник у једном научном пројекту. Разматрајући целокупну 
научну активност др Владимира Јовановића, Веће научних 
области природних наука је закључило да је кандидат показао 
веома скромне резултате у научно-истраживачком раду, посебно 
у периоду од докторирања у коме није објавио ниједан рад у 
међународном часопису са SCI листе.

Кандидат није имао никакво педагошко искуство до момента 
избор у звање доцента. Одржао је само позитивно оцењено 
приступно предавање пред Комисијом Рударско-геолошког 
факултета Универзитета у Београду. 
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Ценећи све резултате кандидата др Владимира Јовановића, 
а руководећи се тежњом да Универзитет у Београду задржи и 
унапреди свој висок углед на националном и међународном нивоу 
и имајући у виду ниво педагошких и научних резултата наставника 
на Универзитету у Београду, посебно у области природних наука, 
Веће је сматрало да др Владимир Јовановић није показао довољно 
резултата ни у научном, а посебно у педагошком раду. Постигнути 
резултати кандидата према стручном мишљењу Већа не 
квалификују кандидата за избор у звање доцента, који би наставио 
да развија Основе хемије у ужој научној области за коју се бира.

Универзитетски омбудсман је 19. маја 2014. године, а по 
представци др Владимира Јовановића, достави свој став у коме се, 
између осталог, наводи да је Веће научих области међу критеријуме 
код избора у звање унело и критеријум формалне природе који 
по важећим прописима није сврстан у критеријуме за избор у 
звање наставника и Веће неиспуњеност тог критеријума третира 
као разлог за негативну одлуку у погледу избора др Владимира 
Јовановића у звање доцента, што је противправно. Дакле, органи 
који учествују у поступку избора немају дискреционих овлашћења 
у погледу тога које услове и критеријуме могу и морају да узму 
у обзир, али имају дискреционо овлашћење да врше оцену 
испуњености тих услова.

На седници одржаној 20.5.2014. године Сенат је разматрао 
приговор др Владимира Јовановића, мишљење Већа научних 
области природних наука од 27.3.2014. године по питању навода из 
приговора и став универзитетског омбудсмана од 19.5.2014. године 
и донео одлуку којом се одбија приговор и потврђује одлука Већа 
научних области природних наука којом др Владимир Јовановић 
није изабран у звање доцента. Против одлуке Сената од 20.5.2014. 
године др Владимир Јовановић поднео је тужбу Управном суду у 
Београду дана 8.7.2014. године којом оспорава законитост одлуке 
Сената.

Услови за избор у звање наставника на Универзитету прописани 
су чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, а ближи услови за 
избор у звање утврђују се општим актом високошколске установе, 
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у складу са препорукама Националног савета. Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду утврђени 
су јединствени минимални услови за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. 

Испуњеност услова за избор у звање наставника на 
Универзитету цене стручни органи, а то су већа научних области и 
Сенат Универзитета, на предлог наставно-научног већа факултета, 
на начин и по поступку предвиђеним Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду. 

Сенат Универзитета, имајући у виду све наведено, а посебно 
стручна мишљења Већа научних области природних наука од 
27.10.2011. и 27.3.2014. године, као и став универзитетског 
омбудсмана од 19. маја 2014. године, на седници одржаној 14. 
септембра 2016. године, оценио је:

1. Да су критеријуми за избор у звање прописани Законом, 
Статутом и Критеријумима само неопходни услови да би кандидат 
учествовао на конкурсу за избору у звање наставника, али не и 
довољни услови за избор у звање.

2. Да је Веће научних области природних наука у свом 
мишљењу од 27.3.2014. године ревидирало и појаснило своје 
мишљење од 27.10.2011. године у погледу потребног броја радова 
и навело разлоге зашто сматра да др Владимир Јовановић има 
веома скромне резултате у научно-истраживачком раду који га не 
квалификују за избор у звање доцента који би наставио да развија 
Основе хемије у ужој научној области за коју се бира.

3. Да је приступно предавање одржано у складу са Статутом 
Универзитета али да се не може сматрати да је др Владимира 
Јовановића имао педагошко искуство на Рударско-геолошком 
факултету јер као научни сарадник није могао да држи предавања 
студентима основних студија.

4. Да се не прихвата став универзитетског омбудсмана од 
19.5.2014. године из разлога наведених у тачкама 1. и 2.

5. Да Устав Републике Србије, као и Закон о високом 
образовању предвиђају аутономију Универзитета у погледу избора 
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у звања наставника, односно да једино стручни органи (Сенат и 
већа научних области) могу да се баве питањима избора у звање, 
што је и став Врховног касационог суда изнет у пресуди број: Рев2 
1110/2013 од 19.3.2014. године. Став Врховног касационог суда 
је да оцену испуњености услова за избор у звање може дати само 
одговарајући орган у складу са Законом о универзитету (Комисија 
за припрему извештаја, Изборно веће, Савет факултета), док суд 
нема овлашћења да даје такву оцену о оваквом спору јер је законом 
уређен поступак избора у звање наставника у функцији очувања 
начела аутономије универзитета (факултета).

6. Да би приговор кандидата био прихваћен и кандидат био 
изабран у звање наставника потребно је, у складу са Статутом 
Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова Сената. 

 Ценећи све резултате кандидата др Владимира Јовановића, 
а руководећи се тежњом да Универзитет у Београду задржи и 
унапреди свој висок углед на националном и међународном нивоу 
и имајући у виду ниво педагошких и научних резултата наставника 
на Универзитету у Београду, посебно у области природних наука, 
Сенат цени да др Владимир Јовановић није показао довољне 
резултата у научном раду који га квалификују за избор у звање 
доцента, који би наставио да развија Основе хемије у ужој научној 
области за коју се бира на Универзитету у Београду, који се налази 
међу 300 најбољих универзитета у свету по Шангајској листи, а то 
је свега 1,5% од свих универзитета у свету и одбија приговор др 
Владимира Јовановића од 24.10.2011. године.

Сенат броји 46 чланова. Од 31 присутног члана Сената 
у моменту гласања, за прихватање приговора др Владимира 
Јовановића није гласао ниједан члан Сената, против је било 29 
чланова Сената, а 2 члана Сената су била ‘’уздржана’’. 

На основу наведеног донета је одлука као у изреци.
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Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у 

звање може покренути управни спор пред Управним судом у року 
од 30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 14.9.2016.; Број: 612-6712/17-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15-пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4558/
X-2497/3-16 од 05. септембра 2016. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 14. септембра 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Модел менаџмента услова средине за комплексне музејске 
збирке у Србији“ кандидата Весне Живковић (докторске студије: 
Историја и филозофија природних наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор Факултета 
за Физичку хемију, Универзитет у Београду 

2. др Драган Булатовић, ванредни професор Филозофског 
факултета, Универзитет у Београду 

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније 
до 30. септембра 2017. год.

(Београд, 14.09. 2016. године; Број: 06 – 4289/2497/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћен текст), а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 06-4558/X-111/2-16 од 05. септембра 2016. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 14. септембра 
2016. год., донео је 

О Д Л У К У   
O ПРОМЕНИ РУКОВОДИОЦА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА

ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ : 
РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ 

ИНТЕГРАЦИЈАМА (120 ЕСПБ)

Именују се за руководиоца Програмског савета:
1. Уместо проф. др Богољуба Шијаковића, Православно-
богословски факултет за руководиоца студијског програма именује 
се проф. др Раде Кисић, Православно-богословски факултет.

(Београд, 14.09. 2016. године; Број: 06 – 4289/111/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 105а. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15- аутентично тумачење 
и 68/15), 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. 06/61301-1887/4-
16, од 25.10.2016. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
26.10.2016. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Полине (Анатолиј) Симић (рођ. 
Никонова), бр. 06/61301-1887/3-16, од 07.07.2016. године на 
Извештај и одлуку бр. 06/61301-1887/2-16, од 27.06.2016. године 
о могућности признавања стране високошколске исправе првог 
нивоа високог образовања, издате на њено име 27.03.1997. године 
од стране високошколске установе Уралски државни аграрни 
универзитет, Јекатеринбург, Руска Федерација.

ПРИЗНАЈЕ СЕ наведена исправа у сврху наставка образовања 
на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске медицине, 
студијски програм интегрисаних основних и мастер академских 
студијa ветеринарске медицине, без обавезе полагања пријемног 
испита.

Кандидаткињи су признати следећи испити, у укупном обиму 
од 161 ЕСПБ: Органска хемија (4 ЕСПБ); Зоологија (4); Физика 
са основама биофизике (3); Рачунарска техника и економско-
математичке методе у пољопривреди (3); Анатомија животиња (16); 
Оперативна хирургија са топографском анатомијом (2); Ботаника 
са производњом хране (1,5); Биохемија са основама физико-
колоидне хемије (7); Цитологија, хистологија, ембриологија 
(4); Изборни предмет: Страни језик-Француски (4); Изборни 
предмет: Неорганска и аналитичка хемија (3); Цитологија, 
хистологија, ембриологија (7,5); Узгој пољопривредних животиња 
(8); Фармакологија и физиологија (13,5); Микробиологија 
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и имунологија/Ветеринарска вирусологија (10,5); Исхрана 
пољопривредних животиња (9,5); Паразитологија/Инвазивне 
волести (6,5+2,5); Зоохигијена са основама пројектовања сточних 
објеката (1,5); Зоохигијена са основама пројектовања сточних 
објеката (5); Патолошка физиологија (6,5); Ветеринарска генетика 
(1,5); Патолошка анатомија, обдукција и судска ветерина (6,5); 
Фармакологија и токсикологија (13); Патолошка анатомија, 
обдукција и судска ветерина (7); Клиничка дијагностика са 
радијологијом (6); Општа и приватна хирургија (4,5).

Утврђени преостали део који кандидаткиња треба да 
савлада, у укупном од обиму од 199 ЕСПБ, чине следећи испити: 
Понашање, добробит и заштита животиња (1,5 ЕСПБ); Изборни 
блок: 2 предмета по слободном избору у укупном обиму од 7 ЕСПБ 
(Физичке основе дијагностичких и терапијских метода (3,5)/Увод 
у ветеринарску лабораторијску праксу (3,5)/ Узгој и нега дивљих 
и егзотичних животиња (3,5)/Узгој и нега пчела (3,5)); Изборни 
блок: 2 предмета по слободном избору у укупном обиму од 3 ЕСПБ 
(1+2 по семестрима) (Отровне и лековите биљке Балкана (1)/
Акваристика (1)/Биоклиматологија и биометеорологија (1)/Узгој 
и нега голубова и кавезних птица (2)/Молекуларно-генетичке 
методе у ветеринарској медицини (2)/Рибарство (2)); Болести 
пчела (2); Анестезиологија (2); Болести риба (2); Изборни блок: 2 
предмета по слободном избору у укупном обиму од 6 ЕСПБ (3+3 по 
семестрима) (Кинологија и фелинологија (3)/Заштита и спасавање 
животиња у ванредним ситуацијама (3)/Узгој и нега спортских 
коња (3)/Спортска медицина (3)/Узгој и нега паса и мачака (3)/
Узгој и нега фармских животиња (3)/Дијагностичке процедуре у 
клиничкој паразитологији (3).

Просечна оцена усклађена са системом високог образовања 
Републике Србије је 8,58 (осам и 58/100).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Полина (Анатолиј) 
Симић (рођ. Никонова), рођена 15.10.1971. године у Карпинску, 
Руска Федерација, захтевом за признавање високошколске исправе 
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првог нивоа високог образовања издате на њено име од стране 
високошколске установе Уралски државни аграрни универзитет, 
Јекатеринбург, Руска Федерација. Захтев за признавање поднет је у 
сврху наставка образовања на Универзитету у Београду – Факултет 
ветеринарске медицине, студијски програм интегрисаних основних 
и мастер академских студијa ветеринарске медицине.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског 
програма на Универзитету у Београду – Факултет ветеринарске 
медицине, у складу са чланом 13. Правилника, размотрио је 
све списе предмета и, достављањем Универзитету у Београду 
Извештаја и одлуке о могућности признавања бр. 06/61301-1887/2-
16, од 27.06.2016. године, констатовао да кандидаткиња испуњава 
услов за укључивање у наведени студијски програм, уз навођење 
предмета који су јој признати и студијских обавеза које треба да 
савлада до окончања наведеног студијског програма.

На наведени Извештај и одлуку именована је уложила жалбу 
бр. 06/61301-1887/3-16, од 07.07.2016. године, у којој је наведено 
да у Извештају и одлуци нису разматрани предмети са четврте и 
пете године студија које је савладала на страној високошколској 
установи, на основу чега је предложила да се руководилац студијског 
програма поново изјасни о могућности признавања. Руководилац 
студијског програма доставио је Универзитету у Београду нови 
Извештај и одлуку о могућности признавања бр. 06/61301-1887/4-
16, од 25.10.2016. године, чија је садржина усклађена са захтевом 
који је кандидаткиња истакла у жалби. Овај Извештај и одлука 
разматран је на седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
26.10.2016. године, те је усвојена одлука као у диспозитиву.

(Београд, 26.10.2016.; Број: 06-61301/1887/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично 
тумачење и 68/15), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 
129/06 и 145/08), а по жалби Алена (Славиша) Илиева на Одлуку 
Комисије Универзитета у Београду бр. 06-61302-1875/2-14, од 
19.01.2015. године, пресуде Управног суда бр. II-1 У. 5955/15 
од 08.09.2016. године којом је уважена тужба Алена (Славиша) 
Илиева и поништена Одлука Сената 06-01 Број: 06-61302-1875/9-
14 од 23.12.2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
26. октобра 2016. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Алена (Славиша) Илиева и потврђује 
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61302-1875/2-14, од 19. јануара 
2015. године, којом се не признаје високошколска исправа 
Интернационалног Универзитета – Факултет за пословно-
цивилну безбедност, Брчко Дистрикт, Босна и Херцеговина, 
бр. 109-B/13 од 14.09.2013. године, на којем је именовани стекао 
звање дипломирани менаџер безбједности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду, преко Факултета безбедности, 
обратио се Ален (Славиша) Илиев, рођен 28.02.1989. године у 
Пироту, Република Србија, захтевом за признавање дипломе 
Интернационалног Универзитета – Факултет за пословно-цивилну 
безбедност, Брчко Дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је 
именовани стекао звање дипломирани менаџер безбједности. 

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета 
и предложили Комисији Универзитета у Београду за признавање 
страних високошколских исправа доношење одлуке којом се 
предметна диплома признаје као диплома основних академских 
студија са стручним називом дипломирани менаџер безбедности. 
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Увидом у документацију, односно додатак дипломи која 
је предмет признавања, Комисија Универзитета у Београду је 
установила да је кандидат студије на даљину, укупног обима 240 
бодова ЕСПБ, уписао 2011. године и завршио у септембру 2013. 
године. Након прибављене додатне документације, утврђено је 
да је кандидат уписао основне академске студије на Факултету за 
пословно-цивилну безбедност Интернационалног Универзитета, 
Брчко Дистрикт, Босна и Херцеговина након што му је признато 7 
испита у укупном обиму од 42 бода ЕСПБ које је положио на другој 
високошколској установи. Комисија Универзитета у Београду је 
сматрала да обим од 198 бодова ЕСПБ остварен у току две школске 
године није у складу са законима који регулишу високо образовање 
ни у земљи у којој је диплома издата („Закон о нострификацији 
и еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – 
пречишћени текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни 
закон о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“, бр. 59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој се 
спроводи поступак признавања дипломе. Увећаним обимом 
наставе организоване током школске године не може да буде 
обезбеђен потребан квалитет наставног процеса, нити стицање 
очекиваних компетенција, те je закључено да постоје суштинске 
разлике у начину реализације наставе, режиму студирања, као и у 
оптерећењу студијског програма, због чега је донета одлука да се 
предметна диплома не призна.

Ален (Славиша) Илиев благовремено је уложио жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1875/3-14 на ову Одлуку, 
којом је захтевао да Сенат донесе позитивну одлуку по његовом 
захтеву, односно изврши признавање предметне дипломе у складу 
са позитивним мишљењем стручних органа Факултета безбедности. 
У жалби је посебно нагласио да су сви документи веродостојни и 
да Универзитет који је издао диплому има акредитацију и дозволу 
за рад, а као доказ томе је доставио Закључак инспектора за 
образовање Канцеларије градоначелника – инспектората Брчко 
Дистрикта БиХ.

На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015. 
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија 
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Универзитета исправно утврдила чињенично стање, узимајући у 
обзир одредбе Закона о високом образовању у Брчко Дистрикту БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 30/09), Закона о нострификацији и 
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени 
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом 
образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 
59/07 и 59/09), као и Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) којим је, између осталог, предвиђено 
да се у поступку признавања стране високошколске исправе 
подаци о страној високошколској установи на којој се студијски 
програм изводи прибављају од ENIC-NARIC центра Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Сенат 
Универзитета у Београду је размотрио жалбу и констатовао да је 
неоснована и да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те 
је донео Одлуку 06-01 Број: 06-61302-1875/4-14, од 08.04.2015. 
године, на основу које је ректор Универзитета у Београду донео 
Решење бр. 06-61302-1875/5-14, од 08.04.2015. године.

Ален (Славиша) Илиев поднео је Управном суду 24.07.2015. 
године тужбу, којом је захтевао поништај Решења Универзитета у 
Београду. Поступајући по налогу суда, Универзитет је 08.10.2015. 
године доставио суду одговор на тужбу (бр. 06-61302-1875/7-
14) и све списе који се односе на овај предмет. Управни суд 
донео је 29.10.2015. године пресуду бр. II-2 У. 11047/15, којом је 
тужбу уважио, поништио предметно Решење и предмет вратио 
Универзитету у Београду на поновно одлучивање. С обзиром на то 
да је Законом о управним споровима (“Службени гласник РС”, бр. 
111/09) прописано да се, када суд поништи акт против којег је био 
покренут управни спор, предмет враћа у стање поновног решавања 
по жалби, Сенат Универзитета је на седници одржаној 23.12.2015. 
године, поступајући по налозима пресуде, поново разматрао жалбу 
тужиоца број 06-61302-1875/3-14 од 04.03.2015. године на Одлуку 
Комисије Универзитета бр. 06-61302-1875/2-14 од 19.01.2015. 
године. Поступајући по жалби, Сенат Универзитета донео је Одлуку 
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бр. 06-613-1875/9-14 од 23.12.2015. године, којом се одбија жалба 
тужиоца, уз констатације да је Комисија Универзитета орган који, 
у складу са Правилником, има надлежност за доношење коначне 
Одлуке у првом степену у поступку признавања, на коју странка 
може поднети жалбу Сенату Универзитета, као другостепеном 
органу у поступку признавања стране високошколске исправе – а не 
факултет, који само утврђује Предлог одлуке. Сенат Универзитета 
је, на истој седници, констатовао да се у поступку признавања 
стране високошколске исправе, приликом вредновања страног 
студијског програма, узимају у обзир подаци о страној високој 
високошколској установи на којој се студијски програм изводи, 
а које прибавља Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије преко ENIC/NARIC центра, што 
значи да Закључак Инспектората за образовање Канцеларије 
градоначелника – Инспектората Брчко Дистрикта БиХ, у смислу 
наведеног, није релевантан у предметном поступку признавања.

Против Одлуке Сената бр. 06-613-1875/9-14 од 23.12.2015. 
године, Ален (Славиша) Илиев је благовремено поднео Управном 
суду тужбу, којом је захтевао поништај предметне Одлуке. 
Поступајући по налогу суда, Универзитет је 17.06.2015. године 
доставио суду одговор на тужбу (бр. 06-61302-1875/13-14) и све 
списе који се односе на овај предмет. Управни суд донео је 08.09.2016. 
године пресуду бр. II-1 У. 5955/15, којом је тужбу уважио, поништио 
предметна Одлука и предмет вратио Универзитету у Београду на 
поновно одлучивање. Сенат Универзитета је на седници одржаној 
26.10.2016. године, поступајући по налозима пресуде, поново 
разматрао жалбу Алена (Славиша) Илиева број 06-61302-1875/3-
14, од 04.03.2015. године на Одлуку Комисије Универзитета бр. 06-
61302-1875/2-14, од 19.01.2015. године.

Поводом жалбених навода Алена (Славиша) Илиева да је 
“Одлука Факултета за безбедност веродостојна јер врши тумачење, 
односно признавање дипломе факултета из исте научне области”, 
Сенат Универзитета је констатовао да је Законом о високом 
образовању прописано да признавање страних високошколских 
исправа обаваља самостална високошколска установа. Универзитет 
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у Београду, као самостална високошколска установа, обављала 
признавање на начин и по поступку прописаним својим општим 
актом – Правилником о признавању страних високошколских 
исправа (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 145/08). 
Правилником је уређено да факултет, преко којег се подноси 
захтев за признавање стране високошколске исправе, доноси 
Предлог одлуке о признавању и упућује га Комисији Универзитета 
на одлучивање. Комисија Универзитета, у складу са Правилником, 
има надлежност за доношење коначне Одлуке у првом степену у 
поступку признавања, на коју странка може поднети жалбу Сенату 
Универзитета, као другостепеном органу у поступку признавања 
стране високошколске исправе. У складу са наведеним, Сенат 
Универзитета је закључио да је Комисија Универзитета исправно 
утврдила чињенично стање увидом у документацију – да је 
кандидат студије на даљину, укупног обима 240 бодова ЕСПБ, 
уписао 2011. године, након што му је признато 7 испита у укупном 
обиму од 42 бода ЕСПБ које је положио на другој високошколској 
установи, и завршио у септембру 2013. године, те да је у току 
две школске године остварио обим од 198 бодова ЕСПБ, тако да 
је на основу такво утврђеног чињеничног стања донела одлуку 
да предметна диплома не може да се призна. Наиме, одредбом 
чл. VI-1 Лисабонске Конвенције предвиђена је могућност да 
признавање буде ускраћено уколико се „утврди да постоји 
суштинска разлика између квалификације чије се признавање 
тражи и одговарајуће квалификације у земљи потписници у којој се 
оно тражи“. Комисија Универзитета је утврдила управо да постоји 
суштинска разлика између високошколске исправе коју је тужилац 
стекао на односној страној високошколској установи и оних које 
проистичу савладавањем акредитованих студијских програма на 
Универзитету у Београду, с обзиром да увећаним обимом наставе 
организоване током школске године (обимом од 198 бодова ЕСПБ 
оствареним у току две школске године) не може да буде обезбеђен 
потребан квалитет наставног процеса, нити стицање очекиваних 
компетенција.

Поводом жалбених навода Алена (Славиша) Илиева да 
“факултет (и Универзитет) на коме је диплома издата имају 
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акредитацију и дозволу за рад, што потврђује и закључак инспектора 
за образовање Канцеларије градоначелника-инспектората 
Брчко Дистрикта БиХ”, Сенат Универзитета је, на истој седници, 
констатовао да се у поступку признавања стране високошколске 
исправе, приликом вредновања страног студијског програма, 
узимају у обзир подаци о страној високој високошколској 
установи на којој се студијски програм изводи, а које прибавља 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије преко ENIC/NARIC центра. У конкретном поступку се као 
једина релевантна информација о статусу високошколске установе 
на подручју Брчко Дистрикт БиХ сматра она добијена од Одељења 
за образовање Владе Брчко Дистрикт БиХ, преко ENIC/NARIC 
центра Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
тако да Закључак Инспектората за образовање Канцеларије 
градоначелника – Инспектората Брчко Дистрикта БиХ, у смислу 
наведеног, није релевантан у предметном поступку признавања.

У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду 
је закључио да је жалба неоснована и да нема елемената да се 
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 
може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема.

(Београд, 26. октобар 2016. године; Број: 06-61302-1875/17-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Прилогу 
1. Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број  191/16)  поткрала 
грешка, па се сходно члану 15. Закона о објављивању закона о 
других прописа и аката  (‘’Службени гласник Републике Србије’’, 
бр. 45/2013.) даје

И С П Р А В К А

Прилога 1. Правилника о докторским студијама на 
Универзитету у Београду

 У Прилогу 1. Облик и садржај докторске дисертација 
Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број  191/16) у тачки 5. 
Обликовање страница са подацима о докторској дисертацији, у 
ставу 2. треба брисати речи: ‘’UDC number’’, а у ставу 3. уместо 
броја 180 треба да буде наведен број 1800.

(Београд, 7.11.2016. године; Број: 612-5715/1-16)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета 
у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Пољопривредног факултета, 
број 392/11 од 26.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешавају се др Слободан Церанић и др Петар Гогић, 
редовни професори Пољопривредног факултета, чланства у Већу 
научних области правно-економских  наука, због одласка у пензију.

2. Именују се др Наталија Богданов и др Зорица Васиљевић,  
редовни професори Пољопривредног  факултета,  за чланове Већа 
научних области правно-економских  наука.

3. Мандат чланова Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 5.10.2016. године; Број: 612-4838/10-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета 
у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Пољопривредног факултета, 
број 392/11 од 26.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Мирјана Миловановић, редовни  професор 
Пољопривредног  факултета, чланства у Већу научних 

области природних наука, због одласка у пензију.
2. Именујe се др Малиша Антић,  редовни професор 

Пољипривредног факултета, за члана Већа научних области 
природних  наука.

3. Мандат члана Већа научних области природних наука  
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 5.10.2016. године; Број: 612-4838/9-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Технолошко-
металуршког факултета, број 35/451 од 29.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Славка Стевановић, редовни  професор 
Технолошко-металуршког факултета, чланства у Већу научних 
области техничких  наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Александра Перић-Грујић,  редовни 
професор Технолошко-металуршког факултета, за члана Већа 
научних области техничких  наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје 
до 30.новембра 2016. године.

(Београд, 5.10.2016. године; Број: 612-4838/8-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Машинског 
факултета, број 2125/5 од  29.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Милосав Огњановић, редовни  професор 
Машинског факултета, чланства у Већу научних области техничких  
наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Божидар Росић,  редовни професор 
Машинског факултета, за члана Већа научних области техничких  
наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје 
до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 7.10.2016. године; Број: 612-5111/2-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета 
у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), 
а на предлог Наставно-научног већа Стоматолошког факултета, 
број 3/152 од 21.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Разрешавава се др Владимир Ивановић, редовни професор 
Стоматолошког факултета, чланства у Већу научних области 
медицинских  наука, због одласка у пензију.

2. Именују се др Сњежана Чолић,  редовни  професори 
Стоматолошког факултета, за члана Већа научних области  
медицинских наука.

3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука  
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 12.10.2016.године; Број: 612-5163/2-16)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука од 26.9.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Чедомир Чупић, редовни професор 
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области 
правно-економских наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Дарко Надић, редовни професор Факултета 
политичких наука, за члана Већа научних области правно-
економских  наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 21.10.2016.године; Број: 612- 5281/2-16

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.


