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На основу члана 42. тачка 29. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст, 189/16), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
22. фебруара 2017. године донео је
ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БЕОГРАДУ
за школску

2017/2018. годину

На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву
годину студијских програма који се реализују на факултетима
Универзитета у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА
СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску
2017/2018. годину (Политика уписа).
Документ је припремљен у складу са важећим законским
прописима, одлукама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (Министарсво просвете) и документима
Универзитета у Београду (Универзитета), али је и усклађен са
реалном ситуацијом у којој наша институција остварује делатност.
Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања
поступања и уједначенe применe договорених процедура уписа
студената у прву годину студијских програма, свих врста и
нивоа студија које се реализују на Универзитету у Београду и
факултетима у његовом саставу. Такође, овај документ има за циљ
да правовремено и јасно информише све заинтересоване особе о
могућности, условима, критеријумима и начину уписа на студијске
програме које организујемо.
Универзитет ће за школску 2017/2018. годину расписати
Конкурс за упис студената на све врсте и нивое студија (Конкурс)
најкасније до 1. маја 2017. године.
Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване
студијске програме.
Одлука о садржају Конкурса биће донета на седници Сената
која је планирана за април 2017. године. Општи и додатни услови
за конкурисање који важе за сваки појединачни програм, као

2

Гласник Универзитета у Београду

и прецизније дефинисане обавезе (нпр: полагање пријемног
испита само у случају значајно већег броја пријављених
кандидата за студијски програм мастер академских студија),
мерила, критеријуми и поступања за рангирање пријављених
студената биће објављени у Конкурсу на сајту Универзитета. Сви
елементи Конкурса морају бити усаглашени са важећим актима
Универзитета и факултета, а услови за упис и мерила рангирања
се не могу мењати после објављивања Конкурса.
На истој седници Сената, биће донета одлука о именовању
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду за школску
2017/2018. године (Централна комисија). Основни задатак
Централне комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и
поднесе извештај о реализацији уписа за 2017/2018. годину и
обавља и друге послове које јој повери Сенат.
1.Студијски програми
Ради припреме документације, факултети треба да доставе
податке о акредитованим студијским програмима на које ће у
школској 2017/2018. години уписивати студенте.
До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да
ли студијске програме почињу у зимском или летњем семестру
школске 2017/2018. године. Уколико настава на програму почиње
у летњем семестру у конкурсу треба да буде јасно назначено да
ли ће се упис студената обавити у првом и другом уписном року
или ће бити организован трећи и четврти уписни рок у јануару и
фебруару 2018. године.
Факултети могу, у припремном периоду, доставити и податке
о студијским програмима који су у поступку акредитације. Уколико
одређени студијски програми добију уверење о акредитацији
после објављивања Конкурса, он ће бити допуњен. Такође,
уколико Комисија за акредитацију и проверу квалитета одобри
проширење броја студената за одређене студијске програме,
подаци о проширењу ће бити унете у Конкурс уз сагласност
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду и касније
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верификоване одлуком Сената. Допуне Конкурса могуће су до
почетка пријаве кандидата на Конкурс.
Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи
са другим универзитетима морају бити оглашени кроз посебан,
заједнички оглас.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2017. године
2. Број студената
Предлог факултета и Већа за студије при универзитету, за
упис студената у прву годину студијских програма, треба да буде
резултат процене потреба и стања на тржишту рада и анализе
података о упису и успеху кандатита у претходним школским
годинама.
Број студената који се уписује на студијске програме треба
да буде усклађен са подацима из акредитације за рад за сваки
студијски програм и не може бити већи.
Уколико је у току поступак проширења обима акредитације
за неки студијски програм за већи број студената, то треба да се
назначи у загради.
Факултети могу предложити да се, у школској 2017/2018.
години на неки студијски програм, предвиди упис мањег броја
студената у односу на податак из дозволе за рад.
Поред података о укупном броју студената који се предлаже
за упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе
и предлог за број студената који ће бити финансиран из буџета и
број студената који ће се сами финансирати.
Предлог за број студената, по студијском програму, који ће
бити финансирани из буџета може да буде максимално једнак
квоти одобреној акредитацијом.
Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета
по студијском програму/факултету доноси Влада Републике
Србије.
РОК: најкасније до 15. фебруар 2017. године
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3. Услови за упис.
Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија
које организује Универзитет и факултети у његовом саставу у
школској 2017/2018. години имају све особе које су претходне
нивое образовања завршили најкасније школске 2017/2018.
године, тачније најкасније 30. септембра 2017. године.
Право на упис студијског програма свих врста и нивоа који се
реализују на Универзитету и факултетима у његовом саставу имају
само кандидати који се налазе на листи пријављених кандидата,
односно на ранг листама кандидата пријављених на Универзитету.
Сви пријављени кандидати морају и да буду рангирани после
обављеног пријемног испита, односно испита за проверу
способности.
Особе које су у претходном периоду остварила право
коришћења буџетских средстава РС за студирање прве године
студијског програма истог нивоа студија на који конкурише и у
школској 2017/2018. години, могу бити уписане на студијски
програм, уколико остваре право и буду рангиране у оквиру
одобрених квота за тај студијски програм, али само као студенти
који се сами финансирају; и на ове студенте се касније примењују
одредбе Закона о високом образовању (уколико испуни услове, у
каснијим годинама може да буде финансиран из буџета).
Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса
за све студијске програме које реализују.
Ово се нарочито односи на додатне услове који важе за сваки
појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане обавезе
(нпр: полагање пријемног испита само у случају значајно већег
броја пријављених кандидата за студијски програм мастер или
докторских академских студија), мерила, критеријуми и поступања
за рангирање пријављених студената, па ће и ови елементи бити
објављени у Конкурсу на сајту Универзитета.
Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо
Факултетима да у условима за упис на студијске програме које
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организују јасно дефинишу међународна и национална такмичења
за средњошколце која ће бити признавана за додатно вредновање
и/или ослобађање од полагања појединих предмета на пријемном
испиту.
За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду,
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.
РОК: најкасније до 10. април 2017. године.
Детаљни услови за упис, за објављивање Конкурса на сајту
Универзитета, најкасније до 25 априла 2017.
4. Укупне квоте студената.
У Конкурсу за упис студената за школску 2017/2018. годину
укупне квоте подразумевају следеће:
А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота
(Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), уписују се:
*држављани Републике Србије
*припадници српске националности из суседних земаља (у
складу са Упутством Министарства просвете за спровођење уписа)
*кандидати пријављени кроз афирмативне мере Министарства
просвете Републике Србије у циљу проширења обухвата и
доступности високог образовања за особе са инвалидитетом и
припаднике Ромске националне мењине.
*држављани Републике Србије који су средњу школу завршили
у иностранству
Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота
(Утврђена Одлуком Сената Универзитета,
уписују се:
*држављани Републике Србије Србије, који нису рангирани у
оквиру буџетске квоте
*припадници српске националности из суседних земаља који
нису остварили право на буџетски статус
* страни држављани
– ван квоте уписују се:
* студенти који се уписују без пријемног испита (Статут
Универзитета у Београду)
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Руководство факултета треба да одговорно процени
оправданост уписа студената који се уписују без пријемног
испита, водећи рачуна о квалитету наставног процеса и о
границама толеранције из Упутства за припрему документације за
акредитације.
Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани
Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у
школској 2016/2017. години, пријављују се на факултете и полажу
пријемни испит у оквиру другог уписног рока, ако у тренутку
предаје докумената за први уписни рок не поседују одговарајућу
документацију и нису започели процес нострификације
средњошколских исправа. Број студената који припадају овој
категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о броју студената
који ће се финансирати из буџета.
2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет
у Србији“ и „Србија за Србе у региону“
5. Кандидати који су завршили струковне студије имају
право уписа на студијске програме основних академских студија,
у складу са Статутом Универзитета.
Ови кандидати се могу уписати на студијске програме
академских студија које реализује Универзитет, односно факултети
у његовом саставу, по конкурсу за упис студената уз полагање
пријемног испита, уколико се рангирају у оквиру одобрене квоте
за тај студијски програм.
Након уписа студената високошколска установа врши
процену испита положених на студијском програму струковних
студија, доноси одлуку о евентуалном признавању испита, односно
дела испита, и одређује које предмете и у ком обиму студент треба
да полаже на уписаном студијском програму.
Високошколска установа ће водити рачуна да својим одлукама
о признавању испита не изједначи струковну и академску врсту
образовања.
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Напомена: Уколико је диплома о завршеном студијском
програму струковних студија стечена ван територије Републике
Србије признавање дипломе и положених испита се обавља на
Универзитету у складу са актима Универзитета у Београду.
6. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе
одлуке Савета Универзитета/факултета о висини школарине за
сваки студијски програм свих врста и нивоа студија који ће бити
организовани у школској 2017/2018. години.
Препорука је да Савети факултета приликом доношења
одлуке о висини школарине, за појединачне студијске програме,
евентуално увећање износа школарине утврде највише за износ
стопе инфлације у претходној години.
Универзитет ће, у складу са Законом, пре расписивања
Конкурса доставити обједињене податке о школаринама ресорном
Министарству.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2017. године.
7. Почетак наставе
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње
рокове за почетак наставе у школској 2017/2018. години, и то:
* настава на студијским програмима основних струковних,
основних академских и интегрисаних академских студија почиње
најкасније 2. октобра 2017. године;
* настава на студијским програмима специјалистичких
струковних студија, специјалистичких академских студија, мастер
и докторских академских студија почиње најкасније до 16. октобра
2017. године, осим уколико настава почиње у летњем семестру.
8. Спровођење Конкурса
Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство
за спровођење Конкурса. Упутство је усклађено са стручним
упутством Министарства просвете.
Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико
желе да користе права по афирмативним акцијама и доставе
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документацију којом доказују припадност одређеној популацији
за коју се спроводи афирмативна акција. Детаљнији подаци о
потребној документацији и процедури биће назначени у Упутству
за спровођење Конкурса.
Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне
акције, остварити сарадњу са Националним саветом за Ромску
националну мањину.
Такође, кроз сарадњу са Центром за студенте са хендикепом
Универзитета у Београду реализоваће се афирмативна акција
уписа кандидата са хендикепом.
У оквиру Центра биће формирана радна група за стручну и
консултативну помоћ. Радну групу именује ректор. Радна група ће
бити састављена од три члана (два члана из Института за медицину
рада Медицинског факултета у Београду и једног члана који је
наставник Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију).
Овакав модел ће бити примењен уколико Министарство не
предложи другачији начин реализације наведене афирмативне
мере.
Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма
„Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“, уколико се
ови програми буду реализовани у наредној школској години,
пријављују се и полажу пријемни испит у другом уписном року.
Пре пријаве ови кандидати су у обавези да приступе поступку
признавања раније стечених диплома (у иностранству) за потребе
наставка образовања.
9. Календар спровођења Конкурса за упис студената у прву
годину студија првог, другог и трећег степена за школску 2017/2018.
годину, на студијске програме чији су носиоци Универзитет и
факултети у његовом саставу.
Календар је усклађен са предлогом за крајње рокове за
почетак наставе за студијске програме различитих врста и нивоа
студија.
Детаљни подаци о роковима и терминима ће бити дефинисани
кроз Конкурс.
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Упис на основне струковне студије, основне академске
студије, интегрисане академске студије
*Први (јунски) уписни рок
- 21. јун – 25. јун 2017 год. – пријава и пријем докумената;
- 26. јун – 2. јул 2017. год. – пријемни испити и провера
способности;
- најкасније 3. јула 2017. год. до 16 часова – факултети
објављују прелиминарне ранг листе по студијском програму;
- најкасније до 10. јула 2017. год.– Универзитет објављује
коначне ранг листе по студијским програмима које су основ за
упис;
- 10. – 14. јул 2017. год. – упис кандидата;
- 14. јул 2017. године до 16 часова – факултети достављају
Универзитету број уписаних студената по студијским програмима
и број слободних места;
- најкасније 19. јул 2017. год. – седница Централне комисије
за упис на којој ће бити утврђена слободна места за други уписни
рок.
*Други (септембарски) уписни рок
- 1 - 5. септембар 2017. год. - пријава и пријем докумената;
- 6 - 7. септембар 2017. год. - пријемни испити;
- најкасније 8. септембар 2017. год. до 12 часова – факултети
објављују прелиминарне ранг листе;
- најкасније 13. септембра 2017. год. у 12 часова - Универзитет
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су
основ за упис;
- најкасније до 16. септембра 2017. год. – упис кандидата;
- најкасније до 18. септембра 2017. године - факултети
достављају Универзитету број уписаних студената по студијским
програмима.
У оквиру другог уписног рока обавља се упис (предаја
докумената, полагање пријемног испита и упис уколико испуне
законске услове) кадидата из пројекта Свет у Србији и Србија за
Србе из региона и држављана Републике Србије који су средњу
школу завршили у иностранству.
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У оквиру другог уписног рока обавља се упис пријем
докумената, провера и одобравање уписа кандидата који се уписују
без пријемног испита, а у складу са Статутом Универзитета,
уважавајући могућности факултета.
Упис на мастер академске, специјалистичке академске,
докторске академске и специјалистичке струковне студије
*Први уписни рок
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских
програма спроводе конкурс односно, објављују листе пријављених,
спроводе пријемни испит и проверу способности уколико је
предвиђено студијским програмом, утврђују рокове и спроводе
поступке жалбе.
Факултети су дужни да омогуће:
- најраније 1. септембра, а најкасније до 5. октобра 2017.
године, у складу са распоредом факултета - пријава и пријем
докумената;
- најкасније до 10. октобра 2017. год. у 12 часова – факултети
објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету;
- најкасније до 11. октобра 2017. год. у 12 часова – Универзитет
објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су
основ за упис;
- најкасније до 14. октобра 2017. год. – упис кандидата;
- најкасније до 16. октобра 2017. године - факултети достављају
Универзитету број уписаних студената по студијским програмима
и број слободних места.
*Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних
места, биће организован други уписни рок који треба да буде
завршен најкасније до 25. октобра 2017. године. Захтев за
организацију другог уписног рока одобрава Централна комисија,
која о овоме обавештава Сенат на првој редовној седници.
Информације и детаљнији подаци, као и динамика слања
података о другом уписном року треба да буду објављене на сајту
Универзитета и факултета.
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Упис кандидата се организује када Универзитет објави
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.
10. Одложен почетак реализације наставе на студијском
програму
Факултети могу предложити Сенату да, на неким од
студијских програма за које се расписује конкурс за упис, настава
почне од летњег семестра. У случају када настава почиње у летњем
семестру, званична школска година 2017/2018 година почиње 1.
фебруара 2018. и завршава се 31. јануара 2019. године.
У том случају у Конкурсу ће бити посебно наведени овакви
програми.
Трећи уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а
за које су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње
у летњем семестру школске 2016/2017. године биће организован у
периоду 18 – 31. јануар 2018. године. Детаљни подаци о терминима
везаним за трећи уписни рок морају бити објављени на сајту
факултета и Универзитета најкасније до 31. децембра 2017. године.
Уколико на неком од студијских програма буде слободних
места, четврти уписни рок ће бити организован и треба да буде
завршен најкасније до 13. фебруара 2018. године.
Захтев за организацију другог и четвртог уписног рока
одобрава Централна комисија, која о овоме обавештава Сенат на
првој редовној седници. Информације и детаљнији подаци, као и
динамика слања података о другом и четвртом уписном року треба
да буду објављене на сајту Универзитета и факултета.
Упис кандидата се организује када Универзитет објави
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.
11. Организација
инвалидитетом

пријемног

испита

за

студенте

са

У складу са препознатом друштвеном одговорношћу
и афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће
предузети одређене мере како би било омогућено кандидатима са
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инвалидитетом да пријемни испит полажу на начин прилагођен
њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Под
тим се сматра другачија организација полагања испита, а не
редуковање садржаја тестова или измена питања.
Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног
испита прилагоди кандидату.
Наведени су најчешћи облици прилагођавања уз могућност
да ће се у пракси појави потреба и за неким другим видом
прилагођавања који није наведен.
1. Тестови са увећаним фонтом слова у односу на стандардне
тестове. Овај вид прилагођавања најчешће захтевају кандидати са
делимично оштећеним видом;
2. Одређивање особе, од стране високошколске институције
на којој кандидат конкурише, која ће имати улогу асистента током
полагања. То значи, да особа којој је потребна подршка приликом
попуњавања теста због потпуног оштећења вида или немогућности
писања и читања (дислексија, дисграфија, дискалкулија, слаба
покретљивост руку) може добити особу која ће то радити уместо
ње. Асистент чита кандидату на пријемном испиту тест и попуњава
уместо њега.
3. Више времена за полагање испита за особу која има
поремећај концентрације или отежано пише.
4. Посебна просторија у којој ће кандидат полагати пријемни
испит, када је то неопходно.
За све додатне информације можете се обратити Центру за
студенте са хендикепом Универзитета у Београду на број 011 33 70
686.
12. Анализа уписа
Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем
веб севиса) о свим студентима уписаним у школску 2017/2018.
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годину по расписаном Конкурсу, по студијским програмима за
све врсте и нивое студија, податке о структури уписаних студената
и оствареним резултатима на пријемним или испитима провере
способности и то:
- Најкасније до 16. октобра 2017. године за студије првог
нивоа;
- Најкасније до 27. новембра 2017. године за студије другог и
трећег нивоа.
Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да
Универзитету путем веб севиса доставе податке о свим студентима
уписаним у школску 2017/2018. годину.
На основу ових података, биће урађене одговарајуће анализе
и Централна комисија ће припремити извештај о упису. Извештај
усваја Сенат.
(Београд, 22. 2. 2017. године; Број: 06 – 796/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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,
87/16 и 100/07-аутентично тумачење), и члана 79. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) а на предлог наставнонаучних већа факултета у саставу Универзитета у Београду и Већа
за студије при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 22. фебруара 2017. године донео је
ОДЛУКУ
(1)УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2017/2018. годину према табели која се налази у прилогу ове
Одлуке и њен је саставни део.
(2)ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју
студената за упис у прву годину студијских програма који се
финансирају из буџета према табели која се налази у прилогу ове
Одлуке и њен је саставни део
(Београд, 22. 2. 2017.године; Број: 06-796/5)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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ФАКУЛТЕТ
Геологија
Рударско инжењерство
Инжењерство нафте и гаса на српском језику
Хидрогеологија
Инжењерство нафте и гаса на енглеском језику
Инжењерство заштите животне средине
Рударско инжењерство
Геологија
Геотехника
Хидрогеологија
Саобраћајни факултет
Саобраћај
Саобраћај
Саобраћај
Технолошко-металуршки факултет
Металуршко инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство материјала
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С У

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
С У Б С У
30 15 45
25 7 32
11 0 11
15 7 22
0
11

5
5

5
16

300 50
300 50

350
350

150 70

220

150 70

220

315
15
55
70
25
5
145

380
20
60
90
40
20
150

140 30

170

30
7
5
30
8
60

40
10
10
40
10
60

65
5
5
20
15
15
5

Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство материјала
Хемијско инжењерство
Металуршко инжењерство
Хемијско инжењерство
Инжењерство материјала
Инжењерство заштите животне средине
Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Текстилно инжењерство
Хемија
Технички факултет у Бору
Технолошко инжењерство
Металуршко инжењерство
Инжењерски менаџмент

15

200
50
17
100

40
10
3
20

240
60
20
120

60

10
3
5
10
2
0

20

80

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

8
7
3
5
10

8
7
2
5
10

10 10
15 90

16
14
5
10
20

20
105

1
4
2
2

4
26
18
18

5
30
20
20

3
1
2
7

12
4
8
24

15
5
10
31

Дат. Ист. Акр

14.06.2018.
07.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.
28.03.2019.
28.03.2019.
04.04.2019.
09.05.2019.
09.04.2019.
09.05.2019.
28.03.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
09.05.2019.
09.05.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
07.03.2019.
31.01.2019.
17.01.2019.

16

Гласник Универзитета у Београду

ФАКУЛТЕТ
Геологија
Рударско инжењерство
Инжењерство нафте и гаса на српском језику
Хидрогеологија
Инжењерство нафте и гаса на енглеском језику
Инжењерство заштите животне средине
Рударско инжењерство
Геологија
Геотехника
Хидрогеологија
Саобраћајни факултет
Саобраћај
Саобраћај
Саобраћај
Технолошко-металуршки факултет
Металуршко инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство материјала
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С У

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
Б С У Б С У
30 15 45
25 7 32
11 0 11
15 7 22
0 5
11 5

5
16

300 50 350
300 50 350

150 70 220

315
15
55
70
25
5
145

140 30 170

65
5
5
20
15
15
5

380
20
60
90
40
20
150

Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство материјала
Хемијско инжењерство
Металуршко инжењерство
Хемијско инжењерство
Инжењерство материјала
Инжењерство заштите животне средине
Биохемијско инжењерство и биотехнологија
Текстилно инжењерство
Хемија
Технички факултет у Бору
Технолошко инжењерство
Металуршко инжењерство
Инжењерски менаџмент

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

150 70 220

30
7
5
30
8
60

200
50
17
100

40
10
3
20

240
60
20
120

10
3
5
10
2
0

40
10
10
40
10
60

60 20 80

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

Дат. Ист. Акр

14.06.2018.
07.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.

14.06.2018.
14.06.2018.
8 8 16 11.10.2018.
7 7 14 11.10.2018.
3 2 5 11.10.2018.
5 5 10 11.10.2018.
10 10 20
28.03.2019.
28.03.2019.
10 10 20 04.04.2019.
15 90 105
09.05.2019.
09.04.2019.
09.05.2019.
28.03.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
09.05.2019.
09.05.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
1 4 5 04.07.2019.
4 26 30 04.07.2019.
2 18 20 04.07.2019.
2 18 20 04.07.2019.
3
1
2
7

12
4
8
24

15 04.07.2019.
5 04.07.2019.
10 04.07.2019.
31
07.03.2019.
31.01.2019.
17.01.2019.
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ФАКУЛТЕТ
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Металуршко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Рударско инжењерство
Рударско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство
Технолошко инжењерство
Факултет организационих наука

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С У
33 7 40

385 375 760

17

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б С У

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
Б С У
6
6
36
12

2
2
12
4

8
8
48
16

205 594 799 0

25

25

2
2
1
2
6

27.12.2018.
07.03.2019.
31.01.2019.
17.01.2019.
27.12.2018.
6 8 27.12.2018.
8 10 28.03.2019.
4 5 31.01.2019.
6 8 28.03.2019.
84 90

Информациони системи и технологије на даљину 5 95 100
Менаџмент и организација
190 140 330
Информациони системи и технологије**
190 140 330
Електронско пословање и управљање системима
Менаџмент и организација
Менаџмент
Међународно пословање и менаџмент
Менаџмент у управи 60 еспб
Менаџмент у управи 120 еспб
Управљање пословањем
Пословна аналитика
Информациони системи и технологије
Менаџмент у јавном сектору
Софтверско инжењерство и рачунарске науке
Менаџмент и информациони системи
Информациони системи и квантитативни
менаџмент
Менаџмент здравственог система
Менаџмент
Пољопривредни факултет
Зоотехника
Биљна производња
Пољопривредна техника
Мелиорације земљишта
Агроекономија
Прехрамбена технологија
Фитомедицина

30.05.2019.
09.04.2019.
09.05.2019.
15
75
20
0
0
0
0
15
65
0
15

670
75
240
35
35
85
200

300
25
100
20
20
35
100

970
100
340
55
55
120
300

Дат. Ист. Акр

20
100
200
30
27
27
25
20
75
50
20

35
175
220
30
27
27
25
35
140
50
35

0

25

316 182 498 52 26

20 12 32

28.03.2019.
13.06.2019.
13.06.2019.
30.09.2021.
09.03.2017.
09.05.2019.
09.05.2019.
09.05.2019.
09.03.2017.
13.06.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.

25

78

5
0
1
95

31
27
26
52

36 04.07.2019.
27 23.01.2020.
27 09.04.2019.
147
10.05.2018.
24.05.2018.
10.05.2018.
10.05.2018.
10.05.2018.
17.05.2018.
24.05.2018.
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ФАКУЛТЕТ
Агроекономија
Пољопривреда
Менаџмент вода у пољопривреди
Прехрамбена технологија
Заштита животне средине у пољопривреди
Зоотехника
Прехрамбена технологија
Управљање у агробизнису и трговини
Прехрамбена технологија
Агроекономија и рурални развој
Пољопривредне науке
Шумарски факултет
Пејзажна архитектура
Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета
Шумарство
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У

239 106 345
42 23 65
70 30
103 17

100
120

24

60

36

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

0

Технологија намештаја и производа од дрвета
0
Шумарство
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и
водних ресурса
Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета
Пејзажна архитектура
Трговина дрветом и производима од дрвета
Шумарство
Економски факултет
610 690 1300
Економија, пословно управљање и статистика 180
еспб
0 400 400
Економија, пословно управљање и статистика 240
еспб
610 290 900
Макроекономија привреда у транзицији
Банкарски и финансијски менаџмент
Међународни економски односи
Квантитативна анализа
Економска политика и развој
Економска анализа и политика
Квантитативне финансије (IMQF)

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У Б С У
40 10 50
140 84 224
20 12 32
76 52 128
20 12 32

50 50 123 70

22
10
20

193 0

10
6
10

32
16
30

10

10

20
15
60
4

12
10
30
14

32
25
90
18

Дат. Ист. Акр

10.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
20.03.2020.
24.05.2018.
17.05.2018.
29.03.2018.
14.02.2019.
29.03.2018.
14.02.2019.
29.11.2018.
13.12.2018.
29.11.2018.
13.12.2018.

50 50

40

21

61

13.12.2018.
29.11.2018.

21

9

30

13.12.2018.

32
30

26
14

58
44

13.12.2018.
29.11.2018.
27.06.2019.
13.12.2018.

100 450 550

0

10

10

4 14
10 40

18
50

13.06.2019.

0
15
10
10
5
5
0

25
85
15
40
20
20
25

25
100
25
50
25
25
25

13.06.2019.
04.07.2019.
14.11.2019.
26.09.2019.
26.09.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
14.11.2019.
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ФАКУЛТЕТ
Економија и менаџмент енергетике
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Пословно управљање
Економија
Пословно управљање
Статистика
Правни факултет
Право
Мастер европских интеграција 60 еспб
Мастер европских интеграција 120 еспб
Правo
Правo
Православни богословски факултет
Богословско катихетски програм
Богословско пастирски програм
Религиолошки програм
Теолошки програм
Теологија
Филозофски факултет
Историја
Андрагогија
Социологија
Археологија
Филозофија
Историја уметности
Класичне науке
Етнологија и антропологија
Педагогија
Психологија
Историја
Педагогија
Андрагогија
Етнологија и антропологија
Филозофија
Психологија
Мастер историје - Друштво, држава, транзиција
Образовање наставника предметне наставе

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С У

19

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
Б С У Б С У
5 20 25
15 60 75
35 140 175

600 850 1450
600 850 1450

110 460 570

150 80 230
90 45 135
60 35 95

60 40 100

638
110
25
90
60
65
80
25
50
55
78

512 121 633

67
10
5
10
2
5
10
5
5
5
10

705
120
30
100
62
70
90
30
55
60
88

5 55 60
0 10 10
105 395 500

15 10 25
45 30 75

90
55
25
20
45
78

10
5
5
5
5
10

100
60
30
25
50
88

7 18 25
15 35 50

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

Дат. Ист. Акр

08.07.2021.

14.11.2019.
14.11.2019.
5 15 20 24.10.2019.
4 16 20 20.02.2020.
1 9 10 31.10.2019.
10 40 50
14.02.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
14.02.2019.
10 40 50 14.02.2019.
6 6 12
20.06.2019.
20.06.2019.
20.02.2020.
20.02.2020.
6 6 12 20.03.2020.
125 15 140
20.03.2020.
14.11.2019.
26.12.2019.
22.05.2020.
14.11.2019.
26.09.2019.
03.04.2020.
03.04.2020.
06.02.2020.
06.02.2020.
20.03.2020.
06.02.2020.
14.11.2019.
03.04.2020.
14.11.2019.
06.02.2020.
04.07.2019.
13.09.2018.
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ФАКУЛТЕТ
Класичне науке
Историја уметности
Социологија
Археологија
Етнологија и антропологија
Класичне науке*
Археологија*
Андрагогија*
Историја уметности*
Историја*
Педагогија*
Социологија
Психологија*
Филозофија*
Филолошки факултет
Српски језик и књижевност
Језик, књижевност, култура
Српска књижевност и језик
Српска књижевност и језик са компаратистиком
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно
превођење
Језик, књижевност, култура
Српски језик
Српска књижевност
Културе у дијалогу
Српски језик као страни
Језик, књижевност, култура
Факултет политичких наука
Међународне студије
Социјална политика и социјални рад
Политикологија
Новинарство
Политикологија - Јавна управа, локална
самоуправа и јавне политике
Политикологија - студије рода

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У

770
100
550
65

735
20
650
55

1505
120
1200
120

55

10

65

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У Б С У
20 5 25
70 10 80
67 8 75
20 5 25

370 760 1130

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

9
9
9
9
13
18
9
18
13
18
30

1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
120

10
10
10
10
15
20
10
20
15
20
150

Дат. Ист. Акр

03.04.2020.
10.10.2019.
23.01.2020.
03.04.2020.
08.05.2020.
03.04.2020.
03.04.2020.
07.04.2020.
10.10.2019.
20.03.2020.
03.04.2020.
20.03.2020.
08.05.2020.
17.04.2020.
06.02.2020.
17.04.2020.
06.02.2020.
06.02.2020.

0
250
35
35
25
25

30
450
65
65
75
75

84

456 540

4
4

21
21

25
25

08.05.2020.
20.02.2020.

Политикологија - избори и изборне кампање

4

21

25

29.05.2020.

Политикологија - демократија и демократизација

4

21

25

03.04.2020.

150
35
30
35
50

350
105
70
65
110

500
140
100
100
160

30
700
100
100
100
100

06.03.2020.
26.02.2021.
06.02.2020.
06.02.2020.
17.04.2020.
08.05.2020.
30 120 150 26.02.2021.
8 62 70
03.04.2020.
20.02.2020.
03.04.2020.
06.03.2020.
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ФАКУЛТЕТ
Политикологија - међународне студије
Политикологија - политички систем и привредни
развој
Политикологија - еколошка политика
Новинарство
Културологија
Комуникологија
Политикологија - Интердисциплинарне мастер
студије југоисточне Европе
Социјални рад
Социјална политика

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У

21

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У Б
С
У
20 105 125

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
ДОКТОРСКЕ
СТРУКОВНЕ
Б С У Б С
У

Дат. Ист. Акр

03.04.2020.

4
4
4
4
4

21
21
21
21
21

25
25
25
25
25

08.05.2020.
03.04.2020.
03.04.2020.
02.10.2020.
02.10.2020.

4
4
4

21
36
21

25
40
25

03.04.2020.
20.02.2020.
20.02.2020.

Политикологија - регионалне мастер студије мира
Политикологија - политичка аналитика и
друштвене промене
Политикологија - политичко насиље и држава

4

21

25

04.07.2019.

4
4

21
21

25
25

23.10.2020.
29.05.2020.

Политикологија - политиколошке студије религије
Културологија - студије културе и медија
Политикологија
Политикологија - социјална политика и социјални
рад
Политикологија - међународне и европске
студије
Факултет безбедности
Студије наука безбедности
Студије наука безбедности
Студије безбедносног менаџмента
Форензика
Студије наука безбедности
Учитељски факултет
Образовање васпитача
Образовање учитеља, Вршац
Образовање учитеља, Нови Пазар
Образовање учитеља, Београд
Образовање мастер васпитача
Образовање мастер учитеља
Методика разредне наставе

4

21

25

150 240 390
150 240 390

285
95
45
50
95

155
45
35
30
45

440
140
80
80
140

10

40

50

10

40

50

140 140 280

50
90

30 80
110 200

2
2

18
18

20
20

20.02.2020.
08.05.2020.
08.05.2020.

2

8

10

08.05.2020.

18
8

20
10

29.05.2020.

2
3

8
6

10
9

3

6

9

0

2
121 121 2

0
0

96 96
25 25

12.12.2019.
12.12.2019.
12.12.2019.
27.04.2017.
22.05.2020.
06.02.2020.
06.02.2020.
06.02.2020.
06.02.2020.
06.03.2020.
06.03.2020.
20.02.2020.
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ФАКУЛТЕТ
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју
Логопедија
Дефектологија
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју
Логопедија
Дефектологија
Дефектологија
Специјална едукација и рехабилитација
Логопедија
Факултет спорта и физичког васпитања
Физичко васпитање и спорт
Рекреација
Спорт
Физичко васпитање и спорт
Спорт*
Експерименталне методе истраживања хумане
локомоције
Факултет ветеринарске медицине
Ветеринарска медицина
Ветеринарска медицина
Ветеринарска медицина
Медицински факултет
Сестринство - основне академске студије
Медицина на српском језику
Медицина на енглеском језику
Неуроетика
Јавно здравље
Сестринство
Менаџмент у систему здравствене заштите
Физичка активност, здравље и терапија
вежбањем
Медицинске науке
Специјалиста струковни санитарно-еколошки
инжењер
Специјалиста струковна медицинска сестра

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

У

180 100 280
40 20
40 20
100 60

90

160
160

150 6
150 6

156
156

450
0
450
0

608
48
500
60

158
48
50
60

170 260

15 15

Дат. Ист. Акр

30

60
60
160

28.11.2019.
29.05.2020.
20.03.2020.
20
20
50

160 0
160 0

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
Б С У

30 90 120 50
8 22 30
22 68 90

50

30 50
30 50
110 160

30

80

30

80

0

40

40

0

40

40

0

208 208 0

0
0
0
0

48
48
40
36

48
48
40
36

0

36

36

0

0

7
5
3
50 50 5

0

50 50
5
5

318 318 0

8
5
2
9

15
10
5
14

9
15

14
20

5 15 20
144 144 50 200 250

28.11.2019.
29.05.2020.
20.03.2020.
29.05.2020.
28.11.2019.
29.05.2020.
31.10.2019.
20.02.2020.
20.02.2020.
31.10.2019.
08.07.2021.
20.02.2020.
24.10.2019.
24.10.2019.
24.10.2019.
09.04.2019.
07.03.2019.
07.03.2019.
28.03.2019.
23.05.2019.
09.04.2019.
08.04.2021.
12.02.2021.
09.04.2019.

318 318
0
0

24 24
24 24

23.05.2019.
11.07.2019.
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ФАКУЛТЕТ
Специјалиста струковни физиотерапеут
Специјалиста струковни медицинсколабораторијски технолог

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У

Специјалиста струковни медицински радиолог
Специјалиста струковни анестетичар
Медицинске науке
Стоматолошки факултет
200 40
Интегрисане студије стоматологије на енглеском
језику
0 20
Интегрисане студије стоматологије на српском
језику
200 20
Зубни техничар протетичар
Орална хигијена
Базична и клиничка истраживања у стоматологији
Фармацеутски факултет
250
Фармација - медицинска биохемија
50
Фармација на енглеском језику
0
Фармација на српском језику
200
Фармацеутска здравствена заштита на српском
језику
Козметологија на српском језику
Фармацеутска здравствена заштита на енглеском
језику
Токсиколошка процена ризика од загађивача
животне средине на енглеском језику
Фармацеутски менаџмент и маркетинг на
енглеском језику
Козметологија на енглеском језику
Фармацеутски менаџмент и маркетинг на
српском језику
Биолошки лекови
Биохемијска дијагностика
Индустријска фармација на енглеском језику
Токсиколошка процена ризика од загађивача
животне средине на српском језику
Индустријска фармација на српском језику
Фармакотерапија у фармацеутској пракси

74
22
5
47

240

23

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

0

С

У

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
Дат. Ист. Акр
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У
0 24 24
11.07.2019.

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
Б С У

40 40

0 24 24

23.05.2019.

0 24 24
0 24 24

23.05.2019.
23.05.2019.
50 200 250 15.01.2021.
15 0 15

20
220

324
72
5
247

21.06.2018.

0
0

21.06.2018.
06.04.2017.
11.07.2019.

20 20
20 20
15 0
30 30

15
60

13.09.2018.

0

288 288

0
0

43
11

43
11

07.06.2018.
07.06.2018.

0

5

5

07.06.2018.

0

2

2

14.09.2017.

0
0

2
1

2
1

05.07.2018.
07.06.2018.

0
0
0

22
24
24

22
24
24

05.07.2018.
06.04.2017.
06.04.2017.

0

2

2

05.07.2018.

0
0
0

22
22
48

22
22
48

14.09.2017.
05.07.2018.
06.04.2017.

24.05.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.
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ФАКУЛТЕТ
Факултет за физичку хемију
Физичка хемија
Физичка хемија
Форензика
Физичка хемија на енглеском језику*
Физичка хемија
Биолошки факултет
Биологија
Професор екологије и заштите животне средине
Биологија
Професор биологије***
Екологија
Молекуларна биологија и физиологија
Имунобиологија са микробиологијом
Микробиологија
Генетика
Биологија
Екологија
Молекуларна биологија
Географски факултет
Географија
Туризмологија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Просторно планирање
Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Туризмологија
Просторно планирање
Геонаука
Универзитет у Београду
Еразмус Мундус заједничке европске мастер
академске студије из астрофизике - Астромундус
Религија у друштву, култури и европским
интеграцијама

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У
80 20 100
80 20 100

160 70
160 70

140
50
30
20
20
20

170
30
50
30
30
30

230
230

310
80
80
50
50
50

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б
С
У Б С У Б С У
0 25 25 20 15 35

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У Б С У
40 20 60
40

20

60

0

105 95

200 0

0
45
10
15
35

5
80
15
40
60

5
35
5
25
25

0
0
0

25

5
10
10

25

5
10
10

25 25

0 5
20 10
35 60

21
3
11
5

5
30
95

39
7
14
8

60
10
25
13

5 8
25 35

13
60

Дат. Ист. Акр

20.06.2019.
27.06.2019.
27.04.2017.
06.03.2020.
27.06.2019.
08.07.2021.
06.04.2017.
08.07.2021.
15.07.2021.
08.07.2021.
08.07.2021.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.

25

200 225

5
5
5
5
5

45
45
20
45
45

35

227 262

0

20

20

06.04.2017.

5

25

30

07.06.2018.

50
50
25
50
50

11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
31.10.2019.
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ФАКУЛТЕТ
Факултет за физичку хемију
Физичка хемија
Физичка хемија
Форензика
Физичка хемија на енглеском језику*
Физичка хемија
Биолошки факултет
Биологија
Професор екологије и заштите животне средине
Биологија
Професор биологије***
Екологија
Молекуларна биологија и физиологија
Имунобиологија са микробиологијом
Микробиологија
Генетика
Биологија
Екологија
Молекуларна биологија
Географски факултет
Географија
Туризмологија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Просторно планирање
Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Туризмологија
Просторно планирање
Геонаука
Универзитет у Београду
Еразмус Мундус заједничке европске мастер
академске студије из астрофизике - Астромундус
Религија у друштву, култури и европским
интеграцијама

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б С
У
80 20 100
80 20 100

160 70
160 70

140
50
30
20
20
20

170
30
50
30
30
30

230
230

310
80
80
50
50
50

25

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
СПЕЦИЈАЛИСТ.
ДОКТОРСКЕ
АКАДЕМСКЕ СТРУКОВНЕ
Б С У Б С У Б С У
0 25 25 20 15 35

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У Б С У
40 20 60
40

20

60

0 25 25

105 95

200 0

0
45
10
15
35

5
80
15
40
60

5
35
5
25
25

0
0
0

25

5
10
10

25

5
10
10

0 5
20 10
35 60

21
3
11
5

5
30
95

39
7
14
8

60
10
25
13

5 8
25 35

13
60

Дат. Ист. Акр

20.06.2019.
27.06.2019.
27.04.2017.
06.03.2020.
27.06.2019.
08.07.2021.
06.04.2017.
08.07.2021.
15.07.2021.
08.07.2021.
08.07.2021.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.
14.02.2019.

25

200 225

5
5
5
5
5

45
45
20
45
45

35

227 262

0

20

20

06.04.2017.

5

25

30

07.06.2018.

50
50
25
50
50

11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
11.07.2019.
31.10.2019.
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ФАКУЛТЕТ
Европска политика и управљање кризама
Образовне политике
Мехатроника у медицинској рехабилитацији
Тероризам, организовани криминал и безбедност
120 еспб
Тероризам, организовани криминал и безбедност
60 eспб
Рачунарство у друштвеним наукама
Биофотоника
Биофизика

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ /
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У

ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
Б

С

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
У
Б
С
У
5
25 30
5
25 30

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИС
Т.
ДОКТОРСКЕ
СТРУКОВНЕ
Б С У Б
С
У

Дат. Ист. Акр

02.09.2021.
14.09.2017.

5

12

17

04.12.2020.

5

25

30

08.07.2021.

5
5

65
30

70
35

5
5

5
5

10
10

08.07.2021.
26.09.2019.
19.06.2020.
18.01.2018.

Биомедицинско инжењерство и технологије
5 5
10 10.06.2021.
Историја и филозофија природних наука и
технологије
5 5
10 30.05.2019.
Интелигентни системи
5 15 20 06.02.2020.
Укупно
9511 5339 14850 30 180 210 4200 4928 9128 52 824 876 0 340 340 737 1163 1900
* упис пред пролећни семестар
** Информатика ОАС, Математички факултет 105+55, може бити проширена до наведеног броја у оквиру Акционог плана
** Софтверско инжењерство, (ОАС) Електротехнички факултет - додатних 60 студената (10 буџет, 50 самофинансирање) - може бити проширена за наведени број у оквиру
Акционог плана
** Информациони системи и технологије, (ОАС) Факултет организационих наука - у табели је већ наведен број студената у складу са траженом допуном Акредитације, а у
*** Биолошки факултет је у поступку прерасподеле на мастер академским програмима -Професор биологије и Професор екологије и заштите животне средине
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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,
87/16 и 100/07-аутентично тумачење), и члана 79. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
186/15-пречишћени текст, 189/16), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 12. априла 2017. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује
на студијске програме који се организују на Универзитету,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу, за
школску 2017/2018. годину
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који
се уписују на студијске програма на Универзитету у Београду,
односно на високошколским јединицама у његовом саставу, за
школску 2017/2018. годину, а у складу са Одлуком о акредитацији
студијског програма број 612-00-03477/2016-06 од 17. марта 2017.
године и то:
- на студијски програм специјалистичких струковних студија
Форензика за школску 2017/2018. годину на Универзитету у
Београду уписаће се 50 студената и то на Факултету за физичку
хемију, који је носилац наведеног студијског програма.
- Брише се број студената за студијски програм
специјалистичких струковних студија Форензика на Факултету
безбедности.
(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских
програма који се финансирају из буџета за студијски програм
специјалистичких струковних студија Форензика, чији носилац је
Факултет за физичку хемију – 10 студената из буџета.
(Београд, 12. 4. 2017.године; Број: 06-1455/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 83. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
68/15. 87/16) и члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15- пречишћени
текст, 189/16) и Политике уписа студената на Универзитет у
Београду, 06-01 Број: 06 – 796/4 од 22. фебруара 2017. године,
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. априла
2017. године донео је
ОДЛУКУ
1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената
у прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за
школску 2017/2018.годину, на студијске програме чији су носиоци
факултети у саставу Универзитета у Београду.
2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити
истакнути на веб страници Универзитета.
(Београд, 12.април 2017. године; Број: 06-1455/4-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 186/15- пречишћен текст и 189/16)
и члана 18. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
168/2012), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
12. априла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
o именовању Универзитетске комисије за упис за школску
2017/2018. годину
I
За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник
Комисије
2. проф. др ГОРДАНА ВОЈКОВИЋ, продекан Географског
факултета
3. проф. др ПРЕДРАГ ИВАНИШ, продекан Електротехничког
факултета
4. проф. др ЉИЉАНА ТИХАЧЕК ШОЈИЋ, продекан
Стоматолошког факултета
5. проф. др ВЛАДАН ПЕТРОВ, продекан Правног факултета
6. ЛУКА МАРОШАНИН, студент Фармацеутског факултета
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета
II
Универзитетска комисија за упис координира рад комисија
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа,
врши анализу жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату
предлоге за побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност
у вези са уписом за школску 2017/2018. годину.
Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен
извештај о упису на Универзитет, који обухвата информацију о
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броју уписаних студената, проблемима који су настали током
уписа, предлозима мера за побољшање квалитета уписа и другим
релевантним подацима.
III
Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице
Сената, а на основу нових одлука Комисије за акредитацију
и контролу квалитета, да допуни расписани Конкурс за упис
студената за школску 2017/2018. годину и о томе извести Сенат на
првој наредној седници.
(Београд, 12. април 2017. године; Број: 06-1455/5-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

Година LV, број 198, 01. јун 2017.

31

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15, 189/16), и члана
18. став 6. Правилника о упису студената на студије првог степена
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 168/12), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донео, је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената у прву годину
студијских програма другог и трећег нивоа студија за школску
2016/2017. годину1, који је саставни део ове одлуке.
(Београд, 22.02.2017.године; Број: 06-796/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

1 Извештај се налази на интернет презентацији Универзитета :
www.bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду“, број 176/13, 180/14 и 196/16),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.
фебруара 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Зорани Јелић Ивановић, редовном професору Фармацеутског
факултета, у пензији, у саставу:
1. Др Весна Спасојевић-Калимановска, редовни професор,
Фармацеутски факултет
2. Др Зорица Вујић, редовни професор, Фармацеутски
факултет
3. Др Нада Ковачевић, редовни професор, Фармацеутски
факултет
4. Др Татјана Симић, редовни професор, Медицински
факултет
5. Др Љиљана Јанковић, редовни професор, Стоматолошки
факултет
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Зорани Јелић Ивановић, редовном професору Фармацеутског
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
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Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 23.2.2017. године; Број: 61202-6331/9-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду“, број 176/13, 180/14 и 196/16),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.
фебруара 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Милосаву Огњановићу, редовном професору Машинског
факултета, у пензији, у саставу:
1. Др Радивоје Митровић, редовни професор, Машински
факултет
2. Др Божидар Росић, редовни професор, Машински факултет
3. Др Милета Ристивојевић, редовни професор, Машински
факултет
4. Др Мирољуб Аџић, Професор емеритус, Машински
факултет; Акедемик АИНС
5. Др Владан Ђорђевић, редовни професор у пензији,
Машински факултет, Академик САНУ
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф.
др Милосаву Огњановићу, редовном професору Машинског
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 23.2.2017. године; Број: 61202-6331/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду“, број 176/13, 180/14 и 196/16),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.
фебруара 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Љиљани Колар Анић, редовном професору Факултета за физичку
хемију, у пензији, у саставу:
1. Др Боривој Аднађевић, редовни професор, Факултет за
физичку хемију
2. Др Драгомир Станисављев, редовни професор, Факултет за
физичку хемију
3. Др Никола Вукелић, редовни професор, Факултет за
физичку хемију
4. Др Никола Цветићанин, редовни професор, Факултет за
физичку хемију
5. Др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор,
Факултет за физичку хемију
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Љиљани Колар Анић, редовном професору Факултета за физичку
хемију, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 23.2.2017. године; Број: 61202-6331/6-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о раду етичких комисија и
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник
Универзитета у Београду број 193/16), Сенат Универзитета на
седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
о измени одлуке о именовању чланова Oдбора за професионалну
етику
I
У Одлуци о именовању чланова Одбора за професионалну
етику бр: 06-6238/6-16 од 07.12.2016. године, тачка 4. мења се и
гласи:
„4. Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан
- Проф. др Јела Милић, Фармацеутски факултет, заменик
члана“.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења на седници Сената.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 06-796)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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 12.04.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Архитектонсог факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Архитектонског факултета коју је донео Савет Факултета
30.01.2017. године.
Образложење
Архитектонски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 30.01.2017. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 05.04.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.04.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број:61212-564/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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 12.04.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Православног богословског факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Православног богословског факултета коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 28.02.2017. године.
Образложење
Православно богословски факултет доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју
је донео Савет Факултета на седници одржаној 28.02.2017. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46.
Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 05.04.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.04.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број:61212-1079/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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 12.04.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама
Статута Математичког факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Математичког факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 09.12.2016. године.
Образложење
Математички факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 09.12.2016. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 05.04.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.04.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број:61212-1402/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-620/2-17 од 20.
фебруара 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
22. фебруара 2017. године, донео је

ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода
(60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет безбедности.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става
1. ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер менаџер
безбедности.
О б р а з л о ж е њ е:
Факултет је дана 03. фебруара 2017. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма на седници одржаној 13. децембра
2016. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 20. фебруара 2017. године размотрило је предлог
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61201-620/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-1444/2-17 од 10.
aприла 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12.
aприла 2017. године, донео је

ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Менаџмент јавних набавки на енглеском језику у обиму од 60
ЕСПБ (Master in Public Procurement Management), који заједнички
реализују Правни факултет и Универзитет Тор Вергата у Риму,
Департман за економију и финансије.
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
су Универзитет у Београду – Правни факултет и Универзитет Тор
Вергата у Риму.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер јавних набавки.

Образложење
Факултет је дана 5. aприла 2017. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета на
седници одржаној 15. септембра 2016. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 10. априла 2017. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године ; Број: 61201-1444/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа
групације медицинских наука број: 61201-1187/2-17 од 11. aприла
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
струковних студија Зубни техничар протетичар.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
ЈЕ Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет.
Образложење
Стоматолошки факултет је дана 16. марта 2017. 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 од
06.04.2012. године. Предложене измене и допуне студијског
програма је утврдило Наставно-научно веће Факултета на седници
одржаној 26. априла 2016. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 11.
априла 2017. године размотрило је предлог Факултета и донело
предлог, те предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-1187/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-6362/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма oсновних
струковних студија Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
студијског програма на седници одржаној 25. маја 2016. године, и
то тако да се стручни назив који се стиче савладавањем студијског
програма измени у: „струковни инжењер технологија, менаџмента
и пројектовања намештаја и производа од дрвета“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-6362/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-6363/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма основних
академских студија Пејзажна архитектура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 25. маја 2016.
године, и то тако да се стручни назив који се стиче савладавањем
студијског програма измени у: „дипломирани инжењер пејзажне
архитектуре“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-6363/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-3149/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма основних
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање
намештаја и производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
студијског програма на седници одржаној 25. маја 2016. године, и
то тако да се стручни назив који се стиче савладавањем студијског
програма измени у: „дипломирани инжењер технологија,
менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници одржаној
1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета и донело
предлог, те предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-3149/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-94/2-17 од 1. марта 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма основних
академских студија Металуршко инжењерство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02711/2013-04 од 9. маја 2014. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седници одржаној 29. септембра
2016. године, и то тако да се уведе нови изборни предмет „Принципи
анализе лома“ који носи 3 ЕСПБ бода.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-94/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-1506/2-17 од 10.
aприла 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12.
aприла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Образовање учитеља.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
ЈЕ Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
Образложење
Факултет је дана 3. aприла 2017. 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 612-0000076/2014-04 од 06.02.2015. године. Предложене измене и
допуне студијског програма је утврдило Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 27. марта 2017. године, а оне се
односе на увођење следећих изборних предмета: Архитектура
рачунара и рачунарске мреже, Програмирање (1 и 2), WEB алати
за програмирање, Методика наставе информатике (1 и 2) и
Методичка пракса из информатике.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 10. априла 2017. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-94/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и
100/07-аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број 065269/IV-3.1/2-17 од 26. јануара 2017.год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 22. фебруара 2017. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија: „Meнаџмент пословних перформанси“ (60
ЕСПБ).
2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове
одлуке су Универзитет у Београду.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер менаџер.
Образложење
Програмски савет студијског програма покренуо је
иницијативу за доношење измене и допуне студијског програма
мастер академских студија „Менаџмент пословних перформанси“
(60 ЕСПБ). Студијски програм акредитован је одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-2364/2009-04 од 20.
маја 2011. године
Студијски програм се реализује у сарадњи 9 факултета
чланица Универзитета у Београду (Факултет организационих
наука, Економски факултет, Филозофски факултет, Медицински
факултет, Машински факултет, Правни факултет, Пољопривредни
факултет, Фармацеутски факултет, Факултет политичких наука).
Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 26.
јануара 2017. године размотрило предлог студијског програма
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и предложило Сенату доношење студијског програма из става 1.
одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22. фебруара 2017. године; Број: 06-796/3.1/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-864/2-17 од 20.
фебруара 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
22. фебруара 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Теолошки програм (60 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 24. новембра 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 61200-00034/2014-04 од 20. фебруара 2015. године и то: допуну листе
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 30. септембра 2016. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 20. фебруара 2017. године размотрило је предлог
Факултета, те предложило Сенату доношење измена и допуна
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61201-864/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-6361/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских
студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и
производа од дрвета.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 25. маја 2016.
године, и то тако да се академски назив који се стиче савладавањем
студијског програма измени у: „мастер инжењер технологија,
менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-6361/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-6364/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских
студија Пејзажна архитектура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
студијског програма на седници одржаној 25. маја 2016. године, и
то тако да се академски назив који се стиче савладавањем студијског
програма измени у: „мастер инжењер пејзажне архитектуре“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-6364/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-1507/2-17 од 10.
aприла 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12.
aприла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Образовање учитеља.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Учитељски факултет.
Образложење
Фаултет је дана 3. aприла 2017. 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 612-0000076/2014-04 од 06.03.2015. године. Предложене измене и допуне
студијског програма је утврдило Наставно-научно веће Факултета
на седници одржаној 27. марта 2017. године, а оне се односе на
увођење изборног предмета: Савремени методички правци у
настави информатике.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 10. априла 2017. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-1507/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-935/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких
академских студија Грађевинарство, обима 60 ЕСПБ бодова.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Грађевински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста инжењер
грађевинарства.
Образложење
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке, који је
наставно-научно веће Факултета утврдило на седници одржаној
29. децембра 2016. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета,
те предложило Сенату доношење студијског програма, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-935/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
медицинских наука број: 61201-448/2-17 од 28. фебруара 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1 ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Биохемијска дијагностика.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
О б р а з л о ж ењ е
Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење измена студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-658/2011-04 од 6. априла 2012.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 22. децембра
2016. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
28. фебруара 2017. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-448/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
медицинских наука број: 61201-449/2-17 од 28. фебруара 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1 ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Биолошки лекови.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
Образложење
Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење измена студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-658/2011-04 од 6. априла 2012.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 22. децембра
2016. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
28. фебруара 2017. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-449/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
медицинских наука број: 61201-450/2-17 од 28. фебруара 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1 ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Фармакотерапија у
фармацеутској пракси.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
Образложење
Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење измена студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-658/2011-04 од 6. априла 2012.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 22. децембра
2016. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
28. фебруара 2017. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-450/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
медицинских наука број: 61201-451/2-17 од 28. фебруара 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла 2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Токсиколошка процена
ризика (Toxicological Risk Assessment) – на српском и енглеском
језику.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет.
Образложење
Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење измена студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлукама Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-00942/2014-04 од 27. јуна 2014.
године и 612-00-00658/2012-04 од 14.септембра 2012. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
студијског програма на седници одржаној 22. децембра 2016.
године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
28. фебруара 2017. године размотрило је предлог Факултета, те
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-451/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), 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: 61201-863/2-17 од 20.
фебруара 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
22. фебруара 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Теологија (180 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
Образложење
Факултет је дана 24. новембра 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 61200-00034/2014-04 од 20. марта 2015. године и то: допуну листе
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 30. септембра 2016. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 20. фебруара 2017. године размотрило је предлог
Факултета, те предложило Сенату доношење измена и допуна
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61201-863/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-1187/2-17 од 1. марта
2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. aприла
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Шумарство.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
ЈЕ Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
Образложење
Шумарски факултет је поднео Универзитету у Београду
предлог за доношење измена студијског програма из става 1. ове
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију
и проверу квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра
2013. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена студијског програма на седници одржаној 12. септембра
2016. године, и то тако да се у студијски програм укључују два нова
изборна предмета: „Управљање производњом у дрвној индустрији“
и „Метрика предела“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 1. марта 2017. године размотрило је предлог Факултета
и донело предлог, те предложило Сенату доношење студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61201-4754/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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: 6125269/VI-6/1-16 од 20. марта 2017. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 12. априла 2017. год., донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија: Историја и филозофија природних
наука и технологије.
Образложење
Ради обезбеђења комплементарних области које су од
интереса у настави као и обезбеђења наставника неопходно је
доношење следећих измена студијског програма:
Увођење изборних предмета:
- Антропологија науке, наставник проф. др Милош
Миленковић, Филозофски факултет
- Историја психологије, наставник проф. др Вања Ковић,
Филозофски факултет
- Историја фармације, наставник проф. др Душанка
Крајновић, Фармацеутски факултет
- Историја астрономије, наставник др Зоран Кнежевић,
научни саветник, САНУ
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 06-1455/VI-6/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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 Биолошког факултета, број: 15/4 од
20.01.2017. године и мишљења Већа научних области природних
наука, број: 61202-303/2-17 од 02.02.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Божић Недељковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за
ужу научну област Имунобиологија.
Образложење
Биолошки факултет је дана 26.10.2016. године у листу
„Данас“ (додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Имунобиологија, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2016. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 20.01.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Божић Недељковић
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 24.01.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.01.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 02.02.2017. године дало је мишљење да се др Биљана Божић
Недељковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-303/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а
на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/3 од
20.01.2017. године и мишљења Већа научних области природних
наука, број: 61202-302/2-17 од 02.02.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Томовић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну
област Морфологија, систематика и филогенија животиња.
Образложење
Биолошки факултет је дана 23.11.2016. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Морфологија, систематика и
филогенија животиња, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2016. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 20.01.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Томовић изабере
у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 24.01.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.01.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 02.02.2017. године дало је мишљење да се др Љиљана Томовић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-302/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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 Биолошког факултета, број: 15/2 од
20.01.2017. године и мишљења Већа научних области природних
наука, број: 61202-301/2-17 од 02.02.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Славиша Станковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну
област Биологија микроорганизама.
Образложење
Биолошки факултет је дана 26.10.2016. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Биологија микроорганизама,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2016. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 20.01.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Славиша Станковић
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 24.01.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.01.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 02.02.2017. године дало је мишљење да се др Славиша
Станковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-301/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а
на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/1 од
20.01.2017. године и мишљења Већа научних области природних
наука, број: 61202-300/2-17 од 02.02.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милена Стевановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну
област Биохемија и молекуларна биологија.
Образложење
Биолошки факултет је дана 26.10.2016. године у листу „Данас“
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Биохемија и молекуларна
биологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2016. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 20.01.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Милена Стевановић
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 24.01.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.01.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 02.02.2017. године дало је мишљење да се др Милена
Стевановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-300/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1.
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а
на предлог Изборног већа Факултета за специјалну едукацију и
рехабилитацију, број: 21/1 од 27.12.2016. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202188/2-16 од 07.02.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивона Милачић-Видојевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област Психологија
ометености.
Образложење
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
21.09.2016. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор
у звање редовног професора или ванредног професора, за ужу
научну област Психологија ометености, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.11.2016. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
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едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 27.12.2016.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Ивона Милачић-Видојевић изабере у звање редовног професора.
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
13.01.2017. 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 31.01.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 07.02.2017. године дало је мишљење да се
др Ивона Милачић-Видојевић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
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, 22.02.2017. године; Број: 61202-188/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

72

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15-пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду (''Гласник
Универзитета у Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на
предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког васпитања,
број: 02 бр. 1868 од 26.01.2017. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-596/2-16
од 07.02.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
22.02.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Јанковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Факултет спорта и физичког
васпитања, за ужу научну област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације.
Образложење
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 28.09.2016.
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 16.12.2016. 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 26.01.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Александар Јанковић изабере у звање редовног професора.
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 30.01.2017.
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 31.01.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 07.02.2017. године дало је мишљење да се др
Александар Јанковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.02.2017.
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, 22.02.2017. године; Број: 61202-596/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) 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: 1952/6 од 22. децембра 2016.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-6741/2-16 од 30.1.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Алексендрић, ванредни професор, у
звање редовног професора на Универзитету у Београду - Машински
факултет, за ужу научну област Моторна возила.
Образложење
Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Моторна возила, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.11.2016. године,
у библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Алексендрић
изабере у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 28.12.2016. 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 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници
одржаној дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Драган
Алексендрић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-6741/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) 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: 1894/6 од 22. децембра 2016.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-6742/2-16 од 30.1.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливера Јеремић, ванредни професор, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Машински
факултет, за ужу научну област Механика.
Образложење
Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Механика, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.11.2016. године,
у библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Јеремић изабере
у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 28.12.2016. 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 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Оливера Јеремић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-6742/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) 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: 114/1 од 19. јануара 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202266/2-17 од 30.1.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Петровић, ванредни професор, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Машински
факултет, за ужу научну област Ваздухопловство.
Образложење
Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Ваздухопловство, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.12.2016. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 19.1.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Петровић изабере
у звање редовног професора.

Година LV, број 198, 01. јун 2017.

79

Машински факултет је дана 23.1.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Небојша Петровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-266/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) 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: 1997/6 од 22. децембра 2016.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-6740/2-16 од 30.1.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Игор Балаћ, ванредни професор, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Машински факултет, за
ужу научну област Отпорност конструкција.
Образложење
Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Отпорност конструкција, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.11.2016. године,
у библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Игор Балаћ изабере у звање
редовног професора.
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Машински факултет је дана 28.12.2016. 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 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Игор Балаћ може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-6740/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

82

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на
предлог Изборног већа Eлектротехничког факултета, број: 2307/7
од 17. јануара 2017. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-268/2-17 од 30.1.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милан Илић, ванредни професор, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Eлектротехнички
факултет, за ужу научну област Електромагнетика, антене и
микроталаси.
Образложење
Eлектротехнички факултет је дана 16.11.2016. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Електромагнетика, антене и
микроталаси, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.12.2016. године,
на интернет страни Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Eлектротехничког
факултета, на седници одржаној дана 17.1.2017. године, донело
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Илић
изабере у звање редовног професора.
Eлектротехнички факултет је дана 19.1.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Милан Илић може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Eлектротехничког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-268/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на
предлог Изборног већа Eлектротехничког факултета, број: 2500/7
од 17. јануара 2017. године и мишљења Већа научних области
техничких наука, број: 61202-267/2-17 од 30.1.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Наташа Нешковић, ванредни професор, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Eлектротехнички
факултет, за ужу научну област Телекомуникације.
Образложење
Eлектротехнички факултет је дана 30.11.2016. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Телекомуникације, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.12.2016. године,
на интернет страни Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Eлектротехничког
факултета, на седници одржаној дана 17.1.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Нешковић
изабере у звање редовног професора.
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Eлектротехнички факултет је дана 19.1.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Наташа Нешковић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Eлектротехничког факултета и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-267/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног
већа Факултета организационих наука, број: 4/101 од 21. децембра
2016. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-6748/2-16 од 30.1.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Аничић, ванредни професор, у звање
редовног професора на Универзитету у Београду - Факултет
организационих наука, за ужу научну област Информациони
системи.
Образложење
Факултет организационих наука је дана 7.9.2016. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Информациони системи, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.11.2016. 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 21.12.2016.
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Ненад Аничић изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 22.12.2016. 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 23.1.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 30.1.2017. године дало је мишљење да се др Ненад Аничић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-6748/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног
већа Факултета политичких наука, број: 252/1 од 2.2.2017. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-590/2-17 од 7.2.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ђорђе Павићевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за
ужу научну област Политичка теорија, политичка историја и
методологија политичких наука.
Образложење
Факултет политичких наука је у листу „Послови“ број 691
од 14. септембра 2016. године, као и на сајтовима Универзитета и
Факултета, објавио конкурс за избор у звање ванредног, односно
редовног професора, за ужу научну област Политичка теорија,
политичка историја и методологија политичких наука, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.11.2016. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
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наука, на седници одржаној дана 2.2.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Павићевић изабере
у звање редовног професора.
Факултет политичких наука је дана 3.2.2017. 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 3.2.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 7.2.2017. године дало је мишљење да се др Ђорђе
Павићевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-590/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 68/15),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у
Београду'', број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног
већа Факултета политичких наука, број: 254/1 од 2.2.2017. године
и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-716/2-17 од 7.2.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 22.2.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Тања Мишчевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за
Међународно-правну ужу научну област.
Образложење
Факултет политичких наука је у листу „Послови“ од 22. јуна
2016. године, као и на сајтовима Универзитета и Факултета, објавио
конкурс за избор у звање ванредног, односно редовног професора,
за Међународно-правну ужу научну област због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.12.2016. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 2.2.2017. године, донело је одлуку
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о утврђивању предлога да се кандидат др Тања Мишчевић изабере
у звање редовног професора.
Факултет политичких наука је дана 6.2.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.2.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 7.2.2017. године дало је мишљење да се др Тања
Мишчевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 22.2.2017.
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука
као у изреци.
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 61202-716/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

92

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење,
68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 195/16) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Економског
факултета, број: 440/1 од 10.2.2017. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, број: 61202-802/2-17
од 29.3.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бојан Зечевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Економска политика и развој – Економика туризма.
Образложење
Економски факултет је у листу „Послови“ број 698 од 2.
новембра 2016. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Економска политика и развој –
Економика туризма, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.12.2016. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 8.2.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бојан Зечевић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 10.2.2017. 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 22.3.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 29.3.2017. године дало је мишљење да се др Бојан
Зечевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-802/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 99/14 45/15-аутентично тумачење,
68/2015 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Фармацеутског
факултета, број: 436/1 од 2.3.2017. године и мишљења Већа
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1253/217 од 28.3.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Савић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Фармацеутска технологија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 30.11.2016. године у листу
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фармацеутска технологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.1.2017. године
објављивањем на сајту и у архиви Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 2.3.2017. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Савић
изабере у звање редовног професора.
Фармацеутски факултет је дана 17.3.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.3.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 28.3.2017. године дало је мишљење да се др Снежана
Савић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-1253/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење,
68/15 и 87/16), 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, 160/11 и 195/16)
и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Правног факултета, број: 02-59/8 од 28.2.2017. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 02-03 Број:
61202-993/2-17 од 29.3.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Добросав Миловановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за
Управноправну ужу научну област.
Образложење
Правни факултет је у листу „Службени гласник РС“ број 95 од
30. новембра 2016. године, као и у листу „Послови“ број 703 од 7.
децембра 2016. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за Управноправну ужу научну област, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.1.2017. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,

Година LV, број 198, 01. јун 2017.

97

на седници одржаној дана 27.2.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Добросав Миловановић
изабере у звање редовног професора.
Правни факултет је дана 28.2.2017. 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 22.3.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 29.3.2017. године дало је мишљење да се др Добросав
Миловановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-993/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

98

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење,
68/2015 и 87/16), 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, 160/11 и 196/16)
и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Физичког факултета, број: 444/4 од 21.12.2016. године и мишљења
Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 број:
61202-6751/2-16 од 20.2.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Стеван Стојадиновић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Физички факултет, за ужу научну
област Примењена физика.
Образложење
Физички факултет је дана 5.10.2016. године у листу „Послови“
бр. 694 објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Примењена физика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.10.2016. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета,
на седници одржаној дана 21.12.2016. године, донело је одлуку
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о утврђивању предлога да се кандидат др Стеван Стојадиновић
изабере у звање редовног професора.
Физички факултет је дана 27.12.2016. 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 13.2.2017.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 20.2.2017. године дало је мишљење да се др
Стеван Стојадиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
године разматрао је захтев Физичког 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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-6751/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

100

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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: 357/1 од 9. фебруара 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202801/2-17 од 27.2.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Петровић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну
област Индустријско инжењерство.
Образложење
Машински факултет је дана 21.9.2016. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Индустријско инжењерство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.12.2016. 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 9.2.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Петровић изабере у
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 10.2.2017. 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 20.2.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 27.2.2017. године дало је мишљење да се др Душан Петровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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, 12.4.2017. године; Број: 61202-801/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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 Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог
Изборног већа Саобраћајног факултета, број: 82/4 од 14. фебруара
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-896/2-17 од 27.2.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Стојановић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну
област Информационо-комуникационе технологије.
Образложење
Саобраћајни факултет је дана 21.12.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Информационо-комуникационе
технологије, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.1.2017. године, у
библиотеци Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
на седници одржаној дана 14.2.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Стојановић
изабере у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 20.2.2017. 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 20.2.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 27.2.2017. године дало је мишљење да се др Мирјана
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-896/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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 Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: 4 238/10 од 23. фебруара
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1264/2-17 од 27.3.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драженко Ненадић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Историјска геологија.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 4.1.2017. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Историјска геологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.1.2017. 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 23.2.2017. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драженко
Ненадић изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 15.3.2017. 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 20.3.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 27.3.2017. године дало је мишљење да се др Драженко Ненадић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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 Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-1264/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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 Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: 4 237/10 од 23. фебруара
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-1265/2-17 од 27.3.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маринко Тољић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Динамичка геологија.
Образложење
Рударско-геолошки факултет је дана 4.1.2017. године, објавио
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Динамичка геологија, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.1.2017. 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 23.2.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Маринко Тољић
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 15.3.2017. 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 20.3.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 27.3.2017. године дало је мишљење да се др Маринко Тољић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
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 Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-1265/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Факултета за
физичку хемију, број: 288 од 09.03.2017. године и мишљења
Већа научних области природних наука, број: 61202-1254/2-17
од 30.03.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љиљана Дамјановић-Василић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Факултет за физичку
хемију, за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија.
Образложење
Факултет за физичку хемију је дана 21.12.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.02.2017. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку
хемију, на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана
Дамјановић-Василић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 15.03.2017. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.03.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.03.2017. године дало је мишљење да се др Љиљана
Дамјановић-Василић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.04.2017.
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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 и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-1254/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Фармацеутског
факултета, број: 435/1 од 02.03.2017. године и мишљења Већа
научних области природних наука, број: 61202-1073/2-17 од
30.03.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Наташа Пејић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Физичка хемија.
Образложење
Фармацеутски факултет је дана 09.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Физичка хемија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.12.2016. године
преко архиве и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 02.03.2017. године, донело
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Пејић
изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 09.03.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.03.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 30.03.2017. године дало је мишљење да се др Наташа Пејић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.04.2017.
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 и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-1073/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 400/5-2/2 од 23.02.2017. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-995/2-17 од
14.03.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Живковић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Наука о месу.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 23.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Наука о месу, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.01.2017. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Душан Живковић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 28.02.2017. 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 07.03.2017.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 14.03.2017. године дало је мишљење да се др Душан
Живковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.04.2017.
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 и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-995/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 400/5-2/3 од 23.02.2017. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-996/2-17 од
14.03.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Славољуб Лекић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Семенарство гајених биљака.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 23.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Семенарство гајених биљака, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2017. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Славољуб Лекић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 28.02.2017. 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 07.03.2017.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 14.03.2017. године дало је мишљење да се др
Славољуб Лекић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.04.2017.
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 и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-996/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Пољопривредног
факултета, број: 400/5-2/1 од 23.02.2017. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-994/2-17 од
14.03.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.04.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Невенка Ђуровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну
област Мелиорације земљишта.
Образложење
Пољопривредни факултет је дана 23.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Мелиорације земљишта, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.01.2017. године
преко огласне табле и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног
факултета, на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Невенка Ђуровић
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 28.02.2017. 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 07.03.2017.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 14.03.2017. године дало је мишљење да се др
Невенка Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.04.2017.
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 и Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је
донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-994/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

118

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 100/07-аутентично тумачење 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16),
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, 160/11 и 196/16) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, број 183/15-пречишћени текст), а на предлог
Изборног већа Факултета ветеринарске медицине, број: 01-136/7
од 21.9.2016. године Сенат Универзитета, на седници одржаној
12.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
ДА СЕ др Оливера Валчић не изабере у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Факултет ветеринарске
медицине, за ужу научну област Биохемија.
Образложење
Факултет ветеринарске медицине је дана 16.3.2016. године у
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Биохемија, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2016. године
објављивањем у листу Политика.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске
медицине, на седници одржаној дана 21.9.2016. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Валчић
изабере у звање редовног професора.

Година LV, број 198, 01. јун 2017.

119

Факултет ветеринарске медицине је дана 4.10.2016. 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 18.10.2016.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 25.10.2016. године дало је мишљење Сенату да се др
Оливера Валчић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 7.12.2016.
године закључком 06-01 број: 61202-5218/3-16 одложио је
разматрање захтева Факултета ветеринарске медицине и затражио
од Већа научних области медицинских наука да у примереном року
поново размотри испуњеност минималних услова прописаних
чланом 4. табела Б) Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду за избор проф. др Оливере Валчић у звање
редовног професора, с обзиром на то да је у реферату Комисије
наведено да кандидат има само практикум, а не и објављен уџбеник
или научну монографију или оригинално стучно остварење и да
своје мишљење достави Сенату.
Поступајући по закључку Сената 06-01 број: 61202-5218/316 од 7.12.2016. године, Веће научних области медицинских наука
на седници одржаној 27.12.2016. године поново је разматрало
испуњеност минималних услова прописаних чланом 4. табела
Б) Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, за избор проф. др Оливере Валчић у звање редовног
професора. Веће је једногласно донело закључак 02-01 број: 612025218/4-16 којим се одлаже давање мишљења Сенату и затражило
да Факултет ветеринарске медицине изрши корекцију табеле, у
оквиру сажетка реферата Комисије, у погледу броја објављених
публикација, као и да поднесе на увид оба практикума, с обзиром да
је на седници истакнуто да кандидат има два, а не један практикум.
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Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 28.2.2017. године, разматрајући допунску
документацију коју је Факултет ветеринарске медицине доставио
поводом закључка Већа 02-01 број: 61202-5218/4-16 од 27.12.2016.
године, а у којој је истакнуто да су наведени практикуми помоћни
уџбеници, дало је мишљење Сенату 02-01 број: 61202-5218/5-16 да
др Оливера Валчић не испуњава услове прописане чланом 4. табела
Б) Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду за избор у звање редовног професора, јер кандидат има
само практикуме, а не и објављен уџбеник или научну монографију
или оригинално стручно остварење.
Од укупно 20 чланова Већа, а 19 присутних на седници, 1
члан се изјаснио да др Оливера Валчић испуњава услове за избор у
звање редовног професора, 5 чланова се уздржало од гласања, а 13
чланова је гласало против давања мишљења да се кандидат може
изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.4.2017.
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине и
мишљења Већа научних области медицинских наука од 25.10.2016.
године и 28.2.2017. године, као и одговор Факултета ветеринарске
медицине од 1.2.2017. године. Сенат је утврдио да др Оливера Валчић
не испуњава услове прописане чланом 4. табела Б) Критеријума за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду за избор у
звање редовног професора, јер кандидат има само практикуме, а
не и објављен уџбеник или научну монографију или оригинално
стручно остварење, како је и наведено у мишљењу Већа научних
области медицинских наука 02-01 број: 61202-5218/5-16. године,
па је донета одлука као у изреци.
Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 38 присутних
чланова, за избор др Снежане Ђорђевић у звање редовног
професора није гласао ниједан члан Сената, 2 члана Сената су
била „уздржана“, 36 чланова Сената гласало је „против“. За избор
у звање редовног професора је било потребно 24 гласа „за“.
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Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат за редовног
професора који није изабран у предложено звање може Сенату
изјавити приговор у року од 15 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-5218/6-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07- аутентично тумачење), члана 135. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07, 178/14) а на предлог Eлектротехничког факултета у
Београду, број: 1458/4 од 6. октобра 2016. године и предлог Већа
групације техничко-технолошких наука број 61202-5198/2-16 од
1. марта 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. априла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Мирослав Беговић, декан Факултета за
електротехнику и рачунарско инжењерство на Универзитету A&M
у Тексасу, САД, у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет доставио је образложени предлог
број: 1458/4 од 6. октобра 2016. године да се проф. др Мирослав
Беговић, Carolyn S. & Tommie E. Lohman '59 Professor and Head of
Department of Electrical and Computer Engineering, and Director,
Division of Electrical and Computer Engineering, Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES), Texas A&M University, изабере
у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
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гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 61202-5198/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07- аутентично тумачење), члана 135. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 135/07, 178/14) а на предлог Фармацеутског факултета у
Београду, број: 01/2280/3 од 28. новембра 2016. године и предлог
Већа групације медицинских наука број 61202-6203/2-16 од 28.
фебруара 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. априла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Гуенка Иванова Петрова, редовни професор
Медицинског универзитета у Софији, Бугарска, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет доставио је образложени предлог
број: 01/2280/3 од 28. новембра 2016. године да се проф. др
Гуенка Иванова Петрова са Медицинског универзитета у Софији,
Бугарска, изабере у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
Веће групације медицинских наука разматрало је предлог
Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61202-6203/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07- аутентично тумачење), члана 135. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07, 178/14) а на предлог Технолошко-металуршког факултета
у Београду, број: 22/2 од 18. октобра 2016. године и предлог Већа
групације техничко-технолошких наука број 61202-5354/2-16 од
1. марта 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 12. априла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Constantinos Georgiou, редовни професор
на Пољопривредном универзитету у Атини, Грчка, у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет доставио је образложени
предлог број: 22/2 од 18. октобра 2016. године да се проф. др
Constantinos Georgiou, редовни професор на Пољопривредном
универзитету у Атини, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 12.04.2017. године; Број: 61202-5354/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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: 06-5269/IV-3.2/2-17 од 26. јануара 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 22. фебруара
2017. год., донео је
ОДЛУКУ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ (60
ЕСПБ)
Именују се чланови Програмског савета:
1.др Наташа Петровић, редовни професор, Универзитет у
Београду – Факултет организационих наука, председник
2. др Мирјана Дракулић, редовни професор, Универзитет у
Београду – Факултет организационих наука, заменик председника
3.др Милена Шантрић Милићевић, ванредни професор,
Универзитет у Београду - Медицински факултет
4.др Шефика Алибабић, редовни професор, Универзитет у
Београду - Филозофски факултет
5.др Вук Цуцућ, доцент, Универзитет у Београду – Правни
факултет
6.др Драган Милановић, редовни професор. Универзитет у
Београду – Машински факултет
7.др Саша Вељковић, редовни професор, Универзитет у
Београду – Економски факултет
(Београд, 22.02.2017. године; Број: 06-796/3.2/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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: 064558/IX-1463/3-16 од 27. јуна 2016. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 12. априла 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под
насловом: „Оптимизација процеса уклањања површинских
нечистоћа са штафелајних слика применом Nd: YAG ласера“
и испуњености услова кандидата мр Вање Јовановић дипл.
конзерватора-рестауратора
2. За менторе се именују:
1. др Братислав Обрадовић, ванредни професор, Физички
факултет, Универзитет у Београду ;
2. др Радмила Јанчић Heinemann, редовни професор,
Технолошко металуршки факултет, Универзитет у Београду ;
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2018. год.
(Београд, 12.4.2017. године; Број: 06-1455/ 1463/4-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић
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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, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног
већа Факултета организационих наука од 12.4.2017. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Братислав Петровић, редовни професор
Факултета организационих наука, чланства у Већу научних
области природно-математичких наука.
2. Именујe се др Милица Стојановић, редовни професор
Факултета организационих наука, за члана Већа научних области
природно-математичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области природноматематичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 28.04.2017. године; Број: 612-1727/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић

