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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду 
(''Гласник Универзитета у Београду'', број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  3.7.2017. године,  доноси 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2016. 
години са Акционим планом за 2017. годину.

(Београд, 3.7.2017. године; Број: 06 – 1898/4-17) 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду2

На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању 
(''Службени гласник РС'', број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015 – аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/2016) и чл. 40. ст. 1. тач. 3. Статута 
Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), а на предлог Сената 
Универзитета од 21.6.2017. године, Савет Универзитета у Београду, 
на седници одржаној  3. јула 2017.  године,  донео је 

О Д Л У К У 

Усвајају се измене и допуне Финансијског плана Универзитета 
у Београду за 2017. годину, број 06 – 1898/5-17. 

(Београд, 3.7.2017. године; Број: 06 – 1898/5-17) 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 40. ст. 1. тач. 
15. Статута Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'' број 186/15-пречишћени текст и 189/16), а на предлог 
Сената Универзитета од 21.6.2017. године, Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној  3. јула 2017.  године,  донео је 

О Д Л У К У 

Усвајају се измене Планa јавних набавки и набавки 
Универзитета у Београду за 2017. годину, број: 06 – 1898/6-17. 

(Београд, 3.7.2017. године; Број: 06 – 1898/6-17) 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени текст 
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
3.7.2017. године, донео је следећу 

О Д Л У К У 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог да се др Владимир Цветковић, редовни 
професор Универзитета у Београду-Факултет безбедности, именује 
за представника Универзитета у Београду у Управном одбору 
Установе Студентско одмаралиште Београд.

(Београд, 3.7.2017. године; Број: 06 – 1898/7-17)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
3.7.2017. године,  донео је 

О Д Л У К У 

На основу решења Владе Републике Србије, број: 119-
5387/2017 од 7.6.2017. године, констатује се да је Николи 
Селаковићу, представнику оснивача, престао мандат у Савету 
Универзитета.

(Београд, 3.7.2017. године; Број: 06 – 1898/3-17)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду6

На основу члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета 
у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21.06.2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА 
НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 

Члан 1.

У Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (''Гласник Универзитета у 
Београду'', бр: 192/16 и 195/16), у члану 13. у табелама А1, Б1, В1 
и Г1 обавезни услови за избор доцента мењају се и гласе:

ТАБЕЛА А1
„Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
    претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из 

научне области за коју се бира.
4. Учешће на научном или стручном скупу (категорије 

М31-М34 и М61-М64).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе, уколико се на конкурс 
пријавило више од једног кандидата.

2. Искуство у педагошком раду са студентима.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
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претходног изборног периода.
4. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из 

научне области за коју се бира.
5. Учешће на научном или стручном скупу (категорије 

М31-М34 и М61-М64).“
ТАБЕЛА Б1
„Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „добар“) у 

студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рада из категорије М21, М22 или М23 из 

научне области за коју се бира, са кумулативним импакт фактором 
најмање један.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента 
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе, уколико се на конкурс 
пријавило више од једног кандидата.

2. Искуство у педагошком раду са студентима.
3. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „добар“) у 

студентским анкетама током целокупног претходног изборног 
периода.

4. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из 
научне области за коју се бира, са кумулативним импакт фактором 
најмање један.

ТАБЕЛА В1
„Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
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претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из 

научне области за коју се бира.
4. Саопштена два рада на научном или стручном скупу 

(категорије М31-М34 и М61-М64).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе, уколико се на конкурс 
пријавило више од једног кандидата.

2. Искуство у педагошком раду са студентима.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
претходног изборног периода.
4. Објављена један рад из категорије М21, М22 или М23 из 

научне области за коју се бира.
5. Саопштена два рада на научном или стручном скупу 

(категорије М31-М34 и М61-М64).“
ТАБЕЛА Г1
„Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из 

категорије М51 из научне области за коју се бира.
4. Саопштен један рада на научном скупу, објављен у целини 

(категорије М31, М33, М61, М63).
Услови за сваки следећи избор у звање доцента 
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе, уколико се на конкурс 
пријавило више од једног кандидата.
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2. Искуство у педагошком раду са студентима.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног
претходног изборног периода.
4. Објављена један рад из категорије М20 или три рада из 

категорије М51из научне области за коју се бира.
5. Саопштен један рада на научном скупу, објављен у целини 

М31, М33, М61, М63).“

Члан 2.

После члана 12. додаје се нови чан 12а. који гласи:
„Члан12а.
Обавезни и изборни услови за избор у звања наставника у 

образовно-уметничкој области Архитектура у пољу уметности 
дати су у табелама Д1 и Д2.“

Члан 3.

У члану 13. после табеле Г2 додају се нове табеле Д1 и Д2.
„Д) ПОЉЕ УМЕТНОСТИ
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ТАБЕЛА Д1
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ТАБЕЛА Д2
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Члан 4.

После члана 13. додаје се нови члан 13а. који гласи:
„Члан 13а.
Репрезентативне референце за поље уметности дате су у 

Стандардима за акредитацију студијских програма, а за образовно-
уметничку област Архитектура ближе се уређују општим актом 
Архитектонског факултета.“

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ''Гласнику Универзитета у 
Београду''.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 612-1728/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.06.2017. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 
УТВРЂИВАЊА НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У ИЗРАДИ 

ПИСАНИХ РАДОВА

 Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова (''Гласник Универзитета у Београду'', број 
193/16, 196/16 и 197/16), у члану 4. после става 3. додаје се нови 
став 4. који гласи:

„Захтев по предмету у коме је већ донета одлука надлежног 
органа одбацује се решењем.“

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после броја «3.» 
додаје се: «и 4.»

Члан 2.

У члану 5. став 2. се брише.      
Досадашњи ст. 3 – 11. постају ст. 2 – 10.
После новог става 10. додаје се нови став 11. који гласи:
„По окончању поступка, ако оцени да пријава садржи 

елементе лажне пријаве, етичка комисија може да покрене 
поступак утврђивања одговорности за лажну пријаву или клевету.“             

Члан 3.

У члану 6. став 1. после речи: „жалбу“ додају се речи: „у два 
штампана примерка“.

Члан 4.

У члану 7. додаје се нови став 6. који гласи:
„Лицу против којег је покренут поступак у складу са овим 
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правилником, а није му издата диплома о стеченом образовању, 
иста се не може издати све до 

Члан 5.

У одељку IV после члана 9. додају се нови чл. 9а. и 9б. који 
гласе:

„Члан 9а.
Одредбе о оглашавању ништавости дипломе о стеченом 

научном називу доктора наука, сходно се примењују и у односу на 
дипломски или завршни рад, мастер рад, специјалистички рад и 
магистарски рад.“

„Члан 9б.
На сва питања рада етичке комисије и Одбора која нису 

посебно регулисана овим правилником, примењује се Правилник 
о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду.“

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ‘’Гласнику Универзитета у 
Београду’’.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464/7-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Одбора за професионалну етику 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.06.2017. године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 

ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА И ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 
ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 Члан 1.
У Правилнику о раду етичких комисија и Одбора за 

професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 193/16), у члану 5. став 1.  после 
речи. „катедрама“  додају се речи: „и студентским парламентом“.

У ставу 2. после речи: „чланице“ додају се речи: „по струци 
дипломирани правник“.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Уколико члану комисије престане чланство у комисији пре 

истека мандата, наставно-научно веће је дужно да у року од 60 
дана именује новог члана комисије. Мандат члана који је накнадно 
именован траје до истека мандата комисије.“

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.

Члан 2.
У члану 6. став после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Уколико члану Одбора престане чланство у Одбору пре 

истека мандата, Сенат је дужан да у року од 60 дана именује новог 
члана Одбора. Мандат члана који је накнадно именован траје до 
истека мандата Одбора.“

Досадашњи ст. 4.-6. постају ст. 5.-7.

Члан 3.
У члану 7. став 1. у тачки 3) после речи: „пословођења“ додаје се 

запета и речи: „осим повреда из чл. 21. - 25. Кодекса (чл. 10. ст. 2.)“
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После тачке 7) додаје се нова тачка 8) која гласи:
„8) доноси Пословник којим се ближе уређује начин рада, 

поступање и одлучивање Одбора.“

Члан 4.

У члану 10. додаје се нови став 6. који гласи:
«Захтев се доставља етичкој комисији, односно Одбору у два 

штампана примерка.»

Члан 5.

У члану 11. став 1. мења се и гласи: 
„Када етичка комисија нађе да је захтев непотпун и неуредан 

вратиће захтев подносиоцу и одредити рок за отклањање 
недостатака.“ .

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Решењем ће се захтев одбацити и када су се услед протека 

времена од повреде Кодекса, околности толико промениле да 
вођење поступка и утврђивање повреде више не би имало сврху.»

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после броја «3.» 
додаје се: «и 4.»

Члан 6.

У члану 16. став 4. после речи: „Јавна осуда се“ додаје се реч: 
„кумулативно.“

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 

на седници Сената, а објавиће се у ''Гласнику Универзитета у 
Београду''.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464/6-17 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу чл. 104. - 105в. Закона о високом образовању ("Сл. 
гласник РС" бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/2014, 68/2015 и 87/16) и члана 42. став 1. тачка 
10. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета 
у Београду", број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат 
Универзитета на седници одржаној 21.06.2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК  
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА 
ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.

У Правилнику о вредновања страних студијских програма 
и признавања страних високошколских исправа ради наставка 
образовања (''Гласник Универзитета у Београду'', број 188/16), 
после члана 16. додаје се нови члан 16а. који гласи:

„Члан 16а.
Студент факултета, односно Универзитета, који је истовремено 

уписан и на други страни студијски програм на престижној 
високошколској установи са којом факултет, односно Универзитет, 
има споразум о сарадњи у извођењу наставе, остварује право на 
признавање страних високошколских исправа у току целих студија 
на факултету, односно Универзитету, без обзира на број остварених 
ЕСПБ бодова.

Признавање остварених ЕСПБ бодова се врши пре почетка 
школске године на факултету, односно Универзитету.

Статус студента из става 1. овог члана у погледу начина 
студирања на факултету, односно Универзитету, уређује се општим 
актом факултета, односно Универзитета.”
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Члан 2.

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

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61212-1800/2-17 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду 
("Гласник Универзитета у Београду", број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и члана 3. Правилника о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета”, број 192/16), Сенат Универзитета на седници 
одржаној 21.06.2017. године донео је

О Д Л У К У   
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ 

ПРЕДАВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ 

 Члан 1.

У Одлуци о извођењу приступног предавања на Универзитету 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 195/16),  члан 
1. став 1. мења се и гласи:

„Овом одлуком се уређује поступак и оцена приступног 
предавања кандидата који се бирају:

-први пут у звање доцента, 
-други и сваки следећи пут у звање доцента, уколико се на 

конкурс пријавило више од једног кандидата, 
-у звање ванредног професора уколико немају одговарајуће 

педагошко искуство.“

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
 „Оцену приступног предавања врши Комисија за оцену 

приступног предавања (у даљем тексту: Комисија) коју именује 
декан факултета, а која је, по правилу, у истом саставу као и 
Комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима за 
избор у звање наставника.

Приступно предавање се организује за све кандидате који 
испуњавају услове конкурса, или само за кандидате најбоље 
рангиране од стране Комисије.

На захтев Комисије, стручна служба високошколске установе 
обавештава кандидате о времену и месту одржавања приступног 
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предавања, као и о теми приступног предавања, најкасније 8 дана 
пре одржавња приступног предавања.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ''Гласнику Универзитета у 
Београду''.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464/8-17 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 110. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен 
текст), , а на предлог  Савета Центра за континуирану едукацију, 
број 06-1456/3.1-17 од 24. априла 2017.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10. маја 2017. год., доноси

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

1. УВОД

На почетку XXI века постигнута је општа сагласност да је 
знање основна покретачка снага друштва и главни предуслов 
напретка. Разлике у знању и његовој примени постале су главни 
чиниоци према којима се државе деле на развијене и неразвијене, 
богате и сиромашне. Универзитет у Београду, као највећа научно-
образовна институција у нашој земљи и лидерска високообразовна 
установа у региону, са традицијом дугом двеста година, свестан 
неопходности и значаја целоживотног учења и континуираног 
образовања како за живот појединца тако и за живот заједнице у 
целини, а у складу са Елементима стратешког плана Универзитета 
у Београду, доноси Стратегију развоја целоживотног учења (у 
даљем тексту Стратегија). 

Полазну основу за израду Стратегије чине следећа документа: 
- Стратегија за смањење сиромаштва из 2003. године, 
- Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. 

године („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08 и 16/11)

- Национална стратегија развоја образовања одраслих 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05),

- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка, 101/07 и 
65/08)

- Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици 
Србији („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12)
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- Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. 
године („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)

- Елементи стратешког плана Универзитета у Београду 
(’’Гласник Универзитета у Београду’’ XLVI, бр. 143, 20. јун 2008.)

- Закон о образовању одраслих, који се примењује од 1. 
јануара 2014. године

- Закон о високом образовању (’’Службени гласник  РС’’ бр. 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13)

Од међународних докумената узети су у обзир: 
- Бела књига Европске комисије о предавању и учењу донета 

од стране Европске комисије 1995. године 
- Лисабонска конвенција о признавању квалификација/

диплома у високом образовању, донета 2007. године и ратификована 
од стране наше државе

- Болоњска декларација из 1999. године коју је наша земља 
потписала 2003. године

- Лисабонска стратегија Европске Уније донета 2000. године 
којом је, између осталог, прокламовано да образовне системе 
треба прилагодити у циљу изградње друштва заснованог на знању 
и понудити могућност за учење и образовање свим друштвеним 
слојевима у свим животним добима 

- Меморандум о доживотном учењу, усвојен 2000. године, као 
основ за хармонизацију овог процеса на европском нивоу.

- Стратегија Европа 2020 - Стратегија паметног, одрживог и 
инклузивног раста, коју је Европска комисија донела 2010. године.

- Агенда за нове вештине и нова радна места: Европски 
допринос пуној запослености, коју је Европска комисија донела 
2010. године.

- Стратегија образовања 2020: Учење за све – Светска банка, 
која је донета 2011. године, у којој се са школовања фокус помера 
на учење.

- УНЕСКО-ва стратегија образовања 2014-2020. година, у 
којој се, кроз циљеве, апелује на задовољавање потреба за учењем и 
младих и одраслих кроз једнак приступ одговарајућим програмима 
за учење и стицање животних вештина.
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- Агенда за одрживи развоја до 2030. године, коју су Уједињене 
нације донеле 2015. године, у којој се један од глобалних циљева 
односи на осигурање инклузивног и квалитетног образовања и 
промовисање целоживотног учења.

2. ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Формално образовање је образовање које се одвија у школском 
систему – од основних школа до постдипломских студија на 
универзитетима, на основу одобрених програма образовања који 
воде до стицања дипломе (сертификата), односно националних 
признања о стеченим квалификацијама, компетенцијама или 
нивоима образовања.

Неформално образовање односи се на све програме и 
активности образовања и учења у оквиру и изван школског система. 
Као и формално и оно је организовано и институционално, али 
се не завршава са друштвеном верификацијом стечених знања 
и постигнућа у смислу националних квалификација и нивоа 
образовања. Оно може бити организовано на радном месту и 
кроз активности различитих друштава или удружења, као што су 
невладине организације, синдикати, разна удружења и сл.

Информално учење је природна појава у свакодневном 
животу. За разлику од формалног и неформалног образовања, 
информално учење не мора се одвијати свесно, због чега га ни 
појединци не препознају као чинилац који доприноси њиховом 
знању и вештинама. Информално учење је процес који траје читавог 
живота, доприноси развоју личности, формирању мишљења, 
усвајању одређених вредности и врлина, одвија се у породици, на 
радном месту, у свакодневном животу, кроз контакте са другима. 

Учење је шири појам од појма образовање. Код образовања 
је улога и активност појединца (учесника) дефинисана екстерно. 
Акценат је на стицању знања и развоју вештина које је дефинисано 
конкретним циљевима, регулисано, организовано, надгледано и 
вредновано од стране трећег лица (наставника или професора). 
Образовање је само један вид учења. Учење је индивидуалан, 
лични чин, који се одвија свуда и увек, у свим животним добима 
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и ситуацијама. Није циљно оријентисано већ је део живота, 
флексибилно је и траје током читавог живота. Термин „образовање“ 
обично подразумева формално образовање док се термин „учење“ 
односи и на неформално и информално стицање знања и вештина. 
Образовање је увек циљно оријентисано, док учење не подразумева 
увек постизање одређеног циља већ се одвија и несвесно. 

Целоживотно учење је сврсисходни процес усвајања знања 
који се одвија на сталној основи у циљу унапређивања знања, 
вештина и способности. Оно подразумева све облике усвајања 
знања и вештина, како кроз формално тако и кроз неформално 
и информално учење, у свим животним добима. Одвија се у 
различитим условима, а у циљу развоја појединца и његових 
потенцијала. Доживотно учење, дефинисано на овај начин, има 
две димензије: временску димензију која подразумева да „овек 
учи док је жив“, од колевке па до гроба; просторну димензију која 
подрзазумева да се не учи само у образовним установама, већ на 
сваком месту и у свим животним ситуацијама. 

3. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

У реформама образовног система Србије мало је пажње 
посвећено целоживотном учењу. Постојећи систем подразумева 
да се образовање стиче првенствено у младости, у школама и на 
факултетима, а такав приступ занемарује чињеницу да се личност 
развија и усавршава током читавог живота, те да је образовање и 
учење најважнији покретач таквог развоја.

Доживотно или учење  током читавог живота је у државама 
чланицама Европске уније неизоставан чинилац успешне и 
разноврсне праксе образовања и учења. Карактерише га јасно 
дефинисана правна регулатива, уређен систем финансирања од 
стране државних, регионалних и локалних фондова, као и изграђена 
мрежа установа, удружења и фондација које остварују образовне 
програме намењене свим узрасним категоријама полазника 
континуираног. На Самиту Европског савета у Лисабону истакнуто 
је да су „људи највеће богатство Европе и да би стога требало да 
буду у жаришту политике Европске заједнице“, да се, пре свега 
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„системи образовања и усавршавања морају прилагодити новој 
стварности XXI века“, и да је „целоживотно учење главни начин за 
развој грађанства, друштвене повезаности и запослености.“

Имајући у виду стратешки циљ Србије за приступање 
Европској унији у наредном периоду, неопходно је тежити 
изградњи образовног система који ће бити ослоњен на модерне 
тековине уједињене Европе, што подразумева и обавезу усвајања 
јасне и целовите стратегије целоживотног учења. Доношење 
Стратегије значајно је не само ради испуњења „европских циљева“, 
већ и ради транзиције Србије ка друштву и економији знања, као и 
ради економског и личног прогреса њених грађана. 

4. МИСИЈА

Концепт целоживотног учења полази од следећих 
претпоставки: 

- Живот није могуће поделити на доба за учење и доба за рад, 
већ је неопходно обе активности подједнако подстицати током 
читавог живота. 

- Људи су способни да уче током читавог живота, а учење и 
усавршавање су неопходни за потпуни развој личности и њених 
потенцијала.

- Успешно учење не подразумева само усвајање знања, већ исто 
тако и развој вештина и компетенција потребних у свакодневном 
животу. 

- Традиционални систем образовања подразумева активног 
предавача и пасивне студенте од којих се очекује да науче због 
оцене и дипломе. Такав приступ има негативне последице јер 
развија негативан однос према учењу, а учење би, уместо обавезе, 
појединцу требало да представља задовољство и лично испуњење.

- Многа знања, вештине и компетенције стичу се и развијају на 
неформалан стичу се на неформалан и информалан начин, те их је 
потребно на адекватан начин подстицати, вредновати и користити.  

Два основна, подједнако важна циља целоживотног учења 
јесу унапређење активног грађанства и смањење незапослености. 
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Активно грађанство подразумева појединце који учествују у свим 
подручјима друштвеног и економског живота, који осећају потребу 
и право да изразе властито мишљење у друштву у коме живе. 
Плаћени посао људима даје осећај независности, самопоштовања 
и сигурности, те је одговоран за укупан квалитет њиховог живота. 
Способност добијања и задржавања радног места није само једна 
од основних димензија активног грађанства, већ и пресудан услов 
за унапређење стручности и напретка ка „друштву знања“. 

5. ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Циљ Стратегије развоја целоживотног учења јесте остваривање 
Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег 
развоја образовања која је прокламована у Елементима стратешког 
плана Универзитета у Београду. У складу са тим, Универзитет за 
своје основне дугорочне циљеве поставља: 

1. Промовисање културе учења и образовања
2. Јачање сарадње и умрежавање на националном и 

међународном нивоу
3. Развој кључних компетенција за целоживотно учење
4. Друштвени развој и смањење незапослености
5. Флексибилност и доступност образовања 
6. Признавање и вредновање свих облика стечених знања, 

вештина и компетенција.

5.1.  Промовисање културе учења и образовања

Универзитет у Београду, као највећа научно-образовна 
институција у нашој земљи и својеврстан академски центар 
југоисточне Европе, са традицијом дугом 200 година, дужан је да 
ради на промовисању културе сталног усавршавања и образовања. 

За развој културе целоживотног учења код појединаца је 
неопходно развијати потребу, вољу, интересовање и мотивацију за 
даљим учењем кроз бенефиције које долазе након тога и које се 
не морају вредновати само напретком у каријери, већ и личном 
сатисфакцијом. Активно образовање подразумева вољу за учењем, 
способност вежбања критичког размишљања и знање о исправном 
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начину учења. Мотивисаност појединаца, као и  разноликост и 
приступачност образованих програма, основни су предуслов за 
успешну примену концепта целоживотног учења.

Најчешће препреке за додатно или накнадно образовање 
одраслих су: 

1. Ситуационе (недостатак времена и материјалних средстава, 
породична ситуација, удаљеност места становања) 

2. Институционалне (неодговарајућа понуда, неиспуњење 
услова за похађање одређених програма, недостатак информација)

3) Личне (мањак самопоуздања, страх од неуспеха, 
неодговарајуће навике, недостатак интересовања, потцењивање 
значаја образовања) 

Имајући то у виду, неопходно је препознати потребе 
студената након завршених студија и на Универзитету развијати 
програме и модуле усаглашене са тим потребама, који ће 
омогућити дипломираним студентима да стекну специфична 
знања, директно примењива на радном месту. Програми за одрасле 
морају бити оригинални, прилагођени њиховим интересовањима и 
потребама и морају се разликовати од програма намењених млађој 
популацији. Образовање одраслих разликује се од образовања деце 
у том смислу што свака образовна група и сваки одрасли учесник 
у групи доносе са собом различита претходно стечена знања и 
искуства. Њихово прихватање и уважавање доприносе додатној 
мотивацији за завршетак уписаног програма и даље учешће у 
процесу усавршавања.

Универзитет би програмски и организационо требало да 
се отвори за припаднике различитих циљних група одраслих, 
понудом и формалних и неформалних прилика за учење и 
образовање. Такође, за популацију студената свих нивоа студија 
програме формалног образовања требало би обогатити различитим 
неформалним облицима образовања, у функцији додатне и 
комплементарне подршке проширивању знања и даљем развоју 
вештина, ставова, компетенција, као и потреба и мотивације за 
даље учење.
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5.2. Јачање сарадње и умрежавање на националном и 
међународном нивоу

На факултетима Универзитета у Београду постоји велики број 
специјалистичких и последипломских програма,  програма стручног 
усавршавања и обуке, различитих курсева и специјализација. Циљ 
Сратегије је да све облике и могућности додатног усавршавања 
интегрише у јединствен систем, како би се заинтересованим лицима 
обезбедио бољи приступ информацијама, а самим тим и могућност 
даљег усавршавања учинила ефикаснијом и транспарентнијом. 
Професионална оријентација и услуге усмерене на каријерни 
развој треба да буду доступне свим потенцијалним корисницима 
како би били упознати са могућностима које пружа концепт 
целоживотног чења. Такође је неопходно промовисати сарадњу 
и јачање партнерства између Универзитета на националном и 
интернационалном нивоу, како би се дипломираним студентима 
понудили што атрактивнији програми. 

5.3. Развој кључних компетенција за целоживотно учење

Уз традиционални појам писмености који подразумева 
вештине писања, читања и рачунања, појам писмености у XXI веку 
далеко је шири. Промене на друштвеном и економском плану 
мењају и подижу на виши ниво профил основних компетенција 
којима би свако морао владати и које би му омогућиле активно 
учествовање у раду, породичном животу и разним сферама јавног 
живота. 

Као, од Европског парламента и Европског савета, 
препоручене кључне компетенције за целоживотно учење – 
европски оквир, издвајају се:

а) Комуникација на матерњем језику
б) Комуникација на страним језицима
в) Математичка компетенција и основне компетенције у 

области науке и технологије
г) Дигитална компетенција
д) Учење да се учи
ђ) Друштвене и грађанске компетенције
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е) Осећај за иницијативу и предузетништво
ж) Културна свест и изражавање
Нове кључне компетенције представљају неопходне 

предуслове за активно учешће, како на радном месту тако и у 
свакодневном животу. Неке од ових ...компетенција, примера ради 
дигитална компетенција, потпуно су нове, док друге, као што је 
комуникација на страним језицима, постају далеко важније него 
у прошлости. Универзитет, као основни покретач друштвеног 
напретка и развоја, дужан је да ради на промовисању и стицању 
наведених компетенција. 

5.4. Друштвени развој и смањење незапослености

Статистички посматрано, запосленост се значајно повећава 
са порастом нивоа образовања. Код особа за завршеним основним 
студијама (факултет, академија, основне струковне студије и др) 
она износи 64.4%, а у популацији оних који имају завршене све 
више нивое универзитетског образовања запослених је 71.4%. 
Поређења ради, међу становништвом у Србији са средњом школом 
запосленост је 49.8% (Анкета о радној снази у Републици Србији, 
2016, РЗС).

Резултати Анкете о потрошњи домаћинстава за 2014. годину 
(РЗС) показују да се стопа сиромаштва смањује са повећањем 
школске спреме носиоца домаћинства. Када носилац домаћинства 
има незвршену основну школу ова стопа износи 20.2%, а када има 
завршену високу школу 1.0%.

Ови подаци најбоље говоре о значају образовања у борби 
за смањење сиромаштва и незапослености и за унапређење 
друштвеног развоја Србије. 

Низак ниво знања и способности води друштвеној ексклузији 
појединца, те је свакоме потребно обезбедити неопходан минималан 
ниво образовања. Он се може стећи како посебним програмима у 
специјализованим институцијама, тако и програмима учења који 
би се организовали и спроводили на радном месту. Онима који нису 
имали могућности за стицање образовања у младости неопходно 
је пружити „другу шансу“ кроз програм функционалног основног 
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образовања одраслих и уз помоћ различитих и различитих програма 
прилагођених њиховим потребама, жељама и могућностима. 
Њихово накнадно образовање потребно је подстицати, охрабривати 
и не одвраћати их од тога постављањем строгих административних 
услова за накнадно школовање. Посебно је важно охрабривати и 
подстицати образовање припадника мањинских група, Ромске 
популације и људи са посебним потребама, све у циљу њихове боље 
интеграције у заједницу, а образовне програме ваља прилагодити 
њиховим потребама и могућностима. Образовање неписменог, 
полуписменог и функционално неписменог становништва 
најадекватније је и најефикасније спроводити на локалном нивоу, 
како би се похађање ових програма омогућило што већем броју 
корисника. Различите програме образовања, усавршавања и обуке 
могуће је организовати у школама, месним заједницама, домовима 
културе и сличним установама, уз координацију Универзитета.

У циљу запошљавања и опстанка на тржишту рада, неопходно 
је не само поцедовање сновних вештина, већ и константно 
усавршавање знања и способности. Непрекидан развој технологије, 
примера ради, захтева и развој способности неопходних за њено 
коришћење. Међу послодавцима и запосленима неопходно је 
промовисати свест о томе да је свако радно место истовремено и 
место на коме се учи. Целоживотно учење подразумева не само 
учење у циљу запошљавања, већ и периодична усавршавања и обуке 
на радном месту. Имајући то у виду, Универзитет ће подстицати 
сарадњу са локалним институцијама, привредним друштвима и 
другим привредним субјектима, а један од циљева Стратегије је и 
стварање партнерства између Универзитета, Привредне коморе и 
Националне службе за запошљавање.  

5.5. Флексибилност и приступачност образовања

У времену у коме је знање основна вредност, мења се и 
разумевање процеса образовања, његових циљева, места и начина 
на које се оно одвија. Систем образовања потребно је приближити 
и прилагодити корисницима, што подразумева прилагођавање 
метода учења и подучавања различитим потребама и могућностима. 
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Флексибилност подразумева модуларизацију постојећих 
програма и „образовних понуда’’ као и увођење нових, у складу са 
захтевима тржишта. Тржиште непрестано намеће потребу за новим 
образовним профилима, новим вештинама и способностима, док се 
границе између различитих сектора све више померају и преплићу. 
Сходно томе, неопходно је постојеће програме прилагођавати овим 
захтевима, као и развијати нове програме усклађене са потребама 
радног места, интересима привредних субјеката и појединаца. 
Флексибилније студирање не подразумева само студирање у циљу 
стицања одређене дипломе, већ и изучавање различитих предмета 
ван формалних студијских програма, похађање посебних курсева 
и модула на другим факултетима у земљи и иностранству, који 
су потребни како ради бржег запошљавања и напретка, тако и 
ради личне сатисфакције. Сва ова знања, стечена ван формалних 
студијских програма, потребно је вредновати на адекватан начин. 

Флексибилност и приступачност образовања подразумева и 
коришћење компјутерских технологија, пре свега промовисање 
Е-учења и  студирања на даљину. Образовање утемељено на 
компјутерској технологији посебно олакшава приступ образовању 
особама са посебним потребама, а у циљу њихове што боље 
интеграције у заједницу. 

5.6. Признавање и вредновање свих облика учења и знања

Основни мотивациони покретач појединца за додатним 
учењем и усавршавањем је чињеница да ће његова знања, вештине 
и компетенције бити признати на одговарајући начин. Не учи се 
само у школи, већ и у свакодневним ситуацијама, кроз живот и 
током читавог живота, а таква знања не треба занемаривати, већ 
адекватно вредновати и искористити. У друштвима знања потпуно 
развијање и коришћење људских ресурса одлучујући је чинилац 
у одржавању конкуренције. Стога су дипломе, сертификати и 
квалификације важна смерница послодавцима као и појединцима 
на тржишту рада. Формално образовање вреднује се и доказује 
дипломом, али велики број знања, вештина и компетенција стичу 
се стиче се неформалним и информалним учењем. Чињеница да 
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се компјутерска технологија пре усталила у домаћинствима него 
у школама указује на важност неформалног учења. Ови видови 
учење посебно долазе до изражаја у контексту доживотног учења, 
те их је потребно адекватно вредновати. Евалуацију таквих знања 
могуће је спровести кроз одређене тестове, испите, практичне 
вежбе. У појединим државама развијен је систем за Акредитацију 
претходног и експериметалног учења (Accreditation of Prior and 
Experimental Learning- APEL). АПЕЛ сертификатима процењује се 
и признаје већ постојеће знање, вештине, компетенције и искуство 
појединца стечено у неформалним и информалним ситуацијама. 
Познавање страних језика и компјутерских вештина вреднује 
се  дипломама и међународним сертификатима (British Council, 
Goethe Institute, дипломе DELF i DALF, ICC, Microsoft, ECDL, Xpert 
European Computer Passport и др.), а и остала знања у областима 
где је то могуће потребно је процењивати и вредновати на сличан 
начин. 

Студирање по бодовном систему омогућава бодовно 
вредновање знања стечених ван факултета (на летњим школама, 
семинарима, конференцијама и сл.). У складу са тим потребно је 
искористити потенцијалне реформе у образовању и њихове алате 
(ЕСПБ, додатак дипломи, квалификациони оквир), како би се 
одговорило на друштвене потребе и промене у високом образовању 
и омогућило да се концепт целоживотно учења интегрише у мисију 
Универзитета. 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2017-2019

За спровођење ове Стратегије Универзитета, предлаже се 
План реализације за наредне три године који се, суштински, 
највише односи на рад и активности универзитетског Центра за 
континуирану едукацију. 

Активности планиране за конретне школску године, Центар 
доноси својим планом рада.

Стратешке активности 
1. Популаризација идеје целоживотног учења и промовисање 

у широј јавности
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2. Стално унапређење свести о потреби целоживотног учења, 
унапређења стечених и развој нових компетенција, као и сталне 
активности промовисање културе учења и образовања – Центар 
ће организовати предавања/стручни семинар компетентних 
стручњака из области целоживотног учења за запослене на 
Универзитету. Планиран је најмање један семинар годишње.

3. Организација предавања/семинара у периоду 2017-2019 
који се односе на значај развоја компетенција за целоживотно 
учење и то:

а) Комуникација на матерњем језику
б) Комуникација на страним језицима
в) Математичка компетенција и основне компетенције у 

области науке и технологије
г) Дигитална компетенција
д) Учење да се учи
ђ) Друштвене и грађанске компетенције
е) Осећај за иницијативу и предузетништво
ж) Културна свест и изражавање
4. Унапређење система континуираног образовања и 

координација рада центара континуираног образовања на 
факултетима у саставу Универзитета.

5. Успостављање чвршће сарадње са Националном службом 
за запошљавање и Привредном комором ради сагледавања потреба 
тржишта за одређеним знањима и компетенцијама.

6. Укључивање у интернационални систем континуираног 
образовања и сарадња у међународним пројектима у овој области

Конкретне активности 
7. Наставак реализације програма континуираног образовања 

раније усвојених на Сенату
8. Развој програма сталног усавршавања: усавршавање 

професионалних комептенција, усавршавање академских вештина 
и наставничке компетентности, усавршавање запослених на 
администивним пословима, курсеви за студенте, летње школе и др. 

9. Прикупљање података и припрема каталога програма 
сталног усавршавања које реализују факултети Универзитета
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10. Пружање информација о програмима и курсевима сталног 
усавршавања које организује Центар. 

11. Пружање саветодавних услуга заинтересованим 
наставницима Универзитета за организовање и похађање програма 
сталног усавршавања

12. Истраживање стања на тржишту услуга континуираног 
образовања (истраживање потреба потенцијалних клијената, 
активности конкуренције...)

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/1-3.1/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 84. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 68/15, 87/16 и 100/07-аутентично тумачење, 
45/15- аутентично тумачење) и члана 79. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15-пречишћени текст, 189/16), а на предлог Наставно-
научног Већа Факултета безбедности, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 21. јуна 2017. године донео је 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о броју студената који 
се уписује на студијске програме који се организују на 
Универзитету, односно на високошколским јединицама 
у његовом саставу, за школску 2017/2018. годину 

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

- на студијски програм мастер академских студија Студије 
управљања ризиком од елементарних и других непогода 
за школску 2017/2018. годину на Универзитету у Београду, 
Факултету безбедности, уписаће се укупно 50 студената (10 
буџетских и 40 самофинансирајућих;

- на студијски програм мастер академских студија 
Студије миграција за школску 2017/2018. годину 
на Универзитету у Београду, уписаће се укупно 50 
студената (2 буџетска и 48 самофинансирајућих); 

(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 
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мастер академских студија Студије управљања ризиком од 
елементарних и других непогода, чији носилац је Факултет 
безбедности – 10 студената из буџета.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464 /2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 83. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 
87/16 и 100/07-аутентично тумачење, 45/15- аутентично тумачење) 
и  члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст, 189/16), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године донео је

О Д Л У К У  

о измени и допуни Одлуке о расписивању конкурса 
за упис студената на студије првог, другог и трећег степена 
за школску 2017/2018.годину, на студијске програме чији 
су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду 

У Конкурсу за упис на мастер академскe студије у школској 
2017/2018. години расписаном на седници одржаној 12. априла 
2017. године додају се студијски програм Студије управљања 
ризиком од елементарних и других непогода на Факултету 
безбедности и Студије миграција, Универзитет у Београду.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464 /3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 96. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст), a 
на предлог Савета Центра за континуирану едукацију број 06-
1456/5.1-17 од 24. априла 2017. год, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 10. маja 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈУ СЕ  програми сталног усавршавања –  Развој 
академских вештина за младе наставнике и истраживаче; Пројекат 
TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers). Програми 
ће бити реализован у оквиру Центра за континуирану едукацију 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу сарадње 
Универзитета у Београду и Фондације Краља Бодуена, поднео је 
предлог за доношење наведеног програма сталног усавршавања. 
Курсеви се одржавају на српском језику. Трајање: 96 часова.

Програм ће бити реализован у оквиру Центра за континуирану 
едукацију Универзитета у Београду. У реализацији програма 
учествоваће предавачи са неколико факултета Универзитета у 
Београду

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/I-1456/5.1-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 96. Закона о високом образовању  (“Службени 
гласник  РС“  број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично 
тумачење),  члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду “, број 186/15-пречишћени текст), а 
на предлог Савета Центра за континуирану едукацију број 06 
-1456/4.2-17 од 24.априла 2017. год,  Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10. маја 2017. године,  донео је 

О Д Л У К У 

УТВРЂУЈУ СЕ програми сталног усавршавања:  Енглески 
језик за административно особље . Програми ће бити реализовани 
у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу 
иницијативе проистекле из учешћа Универзитета у Београду у 
Темпус пројекту “Fostering University Support Services and Pro-
cedures for Full Participation in the European Higher Education 
Area - FUSE “, поднео је предлог за доношење наведеног програма 
сталног усавршавања.

Програми ће бити реализовани у оквиру Центра за 
континуирану едукацију  Универзитета у Београду.

У реализацији програма учествоваће предавачи са 
Универзитета у Београду -Филолошког факултета.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/I-1456/5.1-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 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 
природно-математичких наука број: 61201-1998/2 од 8. јуна 2017. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је

О Д Л У К У 

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет је дана 12. маја 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 
612-00-00092/2015-04 од 12. јуна 2015. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 22. септембра  2014. године 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма. 

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 8. јуна 2017. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61201-1998/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-
5269/V-6/3-16 од 20. фебруара 2017. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10. маја 2017. год., донео је

О Д Л У К У   

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради обезбеђења наставе неопходно је доношење следеће 
измене студијског програма:

1. Реализација наставе на изборном предмету "Програмирање 
за лингвисте"

На студијском програму мастер академских студија 
Рачунарство у друштвеним наукама, на предмету "Програмирање 
за лингвисте", уместо проф. Весне Пајић која више није у 
могућности да одржава наставу, ангажује се проф. Ранка Станковић 
са Рударско-геолошког факултета.

2. Промена назива предмета „ ИКТ и одрживи развој“
На основу рада са студентима у предходним школским 

годинама, Програмски савет сматра да назив предмета треба 
променити у „Одрживи развој и комуникационе технологије“, 
сматрајући да нови назив предмета више одговара интересовањима 
студента и актуелним темама у тој области.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/I-6/4-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08 и 
100/07-аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број 06-
5269/VI-3.1/2-17 од 24. априла 2017.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10. маја 2017. год., донео је

О Д Л У К У   

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских  студија: „Образовне политике“ (60 ЕСПБ).

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду и Универзитет у Крагујевцу.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер образовних 
политика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Програмски савет студијског програма покренуо је 
иницијативу за доношење измене и допуне студијског програма 
мастер академских студија „Образовне политике“ (60 ЕСПБ). 
Студијски програм акредитован је одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00084/2012-04 од 
14. септембра 2012. године

Студијски програм се  реализује у сарадњи Универзитета у 
Београду и Универзитета у Крагујевцу

Веће за студије при Универзитету је на седници одржаној 
24. априла 2017. године размотрило предлог измене и допуне 
студијског програма и предложило Сенату доношење  студијског 
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програма из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/1-3.1/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу чл. 108. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 186/15 – пречишћени текст, 189/16 
), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета у 
Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) 
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-
1003/2-17 oд 29. маја 2017. године, а на иницијативу Физичког 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
21. јуна 2017. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

ЏОНАТАНУ Р. ЕЛИСУ (Jonathan R. Ellis), професору теоријске 
физике на Универзитету у Лондону и дугогодишњем сараднику 
CERN-a, додели почасни докторат за изузетна достигнућа у науци, 
посебно у физици високих енергија, и дугогодишњу наклоност и 
помоћ српским физичарима.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Професор Џонатан Р. Елис, један од водећих физичара у 
области Теоријске физике високих енергија у свету, рођен је 1. јула 
1946. године у Лондону, Енглеска. Радозналост, склоност и таленат 
које је показивао у најранијој младости према физици, математици 
и сродним природним наукама, није га напустила ни данас. Основне 
студије математике завршио је 1967. године, а докторат из области 
теоријске физике високих енергија одбранио је 1971. године на 
истом универзитету Кембриџ. Успешну истраживачку каријеру 
започео је у својству члана матичног Универзитета Кембриџ, одмах 
по одбрањеном докторату, затим као гостујући млади научник у 
CERN-у, да би онда наставио свој рад и усавршавање у својству Re-
search Associate на престижним Универзитетима у САД (Stanford, 
Caltech,..).
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У периоду 1973.-1974. враћа се у CERN где наставља 
усавршавање као Research Fellow, да би му већ 1974. у CERN-у 
било понуђено запослење на одређено време. Од 1978. добија 
стално запослење у CERN-у и за кратко време импресионира своју 
средину и сараднике, као и остали научни свет оригиналним и 
значајним резултатима својих истраживања у области теоријске 
физике честица, астрофизике и космологије. Изузетно успешна 
и доминантна каријера научника и професора Џона Елиса траје 
несмањеним интензитетом и данас, мада је формално отишао 
у пензију 2011. године. Тренутно је ангажован као професор 
теоријске физије на универзитетима King’s College и Imperial Col-
lege у Лондону, али већи део времена и даље проводи у CERN-у.

У својој каријери, професор Џон Елис је обављао низ 
значајаних и одговорних функција. 

Од многобројних признања које је професор Елис добио, 
посебно се издвајају: Maxwell-ова медаља Института за физику, 
Dirac-ова медаља  награда Института за физику (једно од 
најзначајнијих признања у физици после Нобелове награде) и 
чланство у Краљевском друштву.

Истраживачки интерес професора Џона Елиса обухвата 
физику честица, астрофизику, космологију и квантну гравитацију. 
Његов фокус истраживања се креће највећим делом унутар 
Стандардног модела и својим резултатима значајно је допринео 
да се ова теорија формира и устали као водећа теорија у физици 
честица. Последње две и по деценије он је такође посвећен изучавању 
феномена изван Стандардног модела, посебно у пропагирању и 
пионирским радовима у оквиру нове Суперсиметричне теорије 
која би требало да допуни или наследи Стандардни модел. 

Један од најзначајних резултата професора Џона Елиса, јер је 
много утицао на развој физике честица, јесте рад из 1976. године 
("Search for gluon production in e+e- annihilation", Nucl.Phys.
B111:253,1976) кад је предвидео регистровање глуона, честице-
преносиоца јаке нуклеарне интеракције, најјаче силе у природи 
која везује нуклеоне унутар атомских језгара. Тада је предложио 
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и образложио истраживачким тимовима како да предузму 
одговарајући експеримент ради потврде постојања глуона. 
Експеримент (TASSO) је дуго припреман и онда је успешно изведен 
1979. (Discovery of Three-Jet Events and a Test of Quantum Chromo-
dynamics at PETRA: Phys.Rev.Lett. 43(1979)830) у истраживачком 
центру DESY у Хамбургу, Немачка на акцелераторском комплексу 
PETRA. Та његова публикација са предлогом за откриће глуона 
из 1976. године цитирана је око 460 пута. Већ две године касније, 
у својим публикацијама израчунао је и предвидео масе два 
најмасивнија кварка: bottom и top кварк, а откриће ових честица са 
приближним масама које је предвидео, десило се десетак, односно 
двадесет година касније.

Поред првих феноменолошких изучавања особина Хигс 
бозона, последњих деценија професор Елис је у свету физике 
познат као један од пионира изучавања теорије суперсиметрије 
(SUSY), тамне материје, модела струне и квантне гравитације. За 
физику је такође значаjан његов пионирски рад у квантитативним 
изучавањима механизма (Kobayashi-Maskawa) при нарушењу 
тзв. огледалске (СР) симетрије повезане са фундаменалним 
феноменима у физици и космологији (асиметрија материје 
и антиматерије у природи). Први је израчунао и публиковао 
квантитативне параметре који описују директно нарушење ове 
симетрије при распаду К мезона, што је потврђено 20 година 
касније (Нобелова награда за физику).

У изучавању феномена унутар Стандардног модела, 
издвајају се резултали везани за ангуларни модел протона и 
дистрибуцију његових конституената (кваркова). Ови резултати 
су иницирали врло интензиван експериментални програм у 
CERN-у и осталим истраживачким центрима Европе и света. 
Његова даља феноменолошка изучавања распада протона и 
угла мешања у оквиру GUT модела (Теорије великог уједињења) 
односе се на ”нову физику” због чега се професор Џон Елис 
сматра зачетником феноменолошког прилаза изван Стандардног 
модела, што је резултовало проучавањем суперсиметричног и 
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не-суперсиметричног GUT модела у оквиру експерименталног 
програма на лептонском сударачу LEP у CERN-у (1989.-2000.). Један 
је од првих теоријских физичара који се бави феноменолошком 
конструкцијом нарушења модела суперсиметрије кроз радијационе 
ефекте (радијационе корекције маса суперсиметричних Хигс 
бозона), посебно у контексту модела супергравитације. Он је данас 
лидер и водећи истраживач у предвиђању маса суперсиметричних 
честица и процене вероватноће њиховог регистровања у 
експериментима. Спој физике честица и космологије представља 
један од примарних истраживачких интереса професора Елиса, од 
самог почетка његових истраживачких активности до данас.

Поред пионирског рада у области Суперсиметрије, 
космологије (зачетник изучавања бариогенезе у оквиру GUT), 
професор Елис је први започео детаљне прорачуне густине тамне 
материје и параметре који описују космолошку ”Инфлацију” на 
основу модела у суперсиметрији и супергравитацији. 

Оно што највише издваја професора Џона Елиса од осталих 
врхунских теоријских физичара у свету је што је највећи део 
његовог истраживачког интереса усмерен и врло уско везан за 
експерименте, односно експериментална изучавања. Отуда и 
његово често присуство у водећим светским бордовима задуженим 
за праћење или градњу највећих акцелераторских постројења 
(LEP, LHC, FCC). Постоји могућност укључивања професора Елиса 
и у одговарајуће међународне експертске комисије ако дође до 
реализације неких нових научно-технолошких пројеката који се у 
наредним годинама планирају у Србији.

До сада, професор Елис је публиковао више од 1000 научних 
радова који су цитирани више од 50000 пута, при чему се посебно 
истичу четири публикације, свака са више од 1000 цитата: 5. (1187 
цитата), 9. (1253), 14. (1558) и 19. (1412). Осам радова је цитирано 
преко 500 пута, док је вишe од 140 радова цитирано од по преко 
150 пута. 

У свету је врло тражен и радо виђен гост на готово свим 
најзначајнијим конференцијама из физике честица и космологије. 
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Два пута је одржао уводна предавања на међународним 
конференцијама организоване у Србији.

Професор Џон Елис је посебно поносан на свој рад који 
се односи на популаразицају физике и науке уопште. Оснивач 
је и организатор многих међународних школа CERN-а на свим 
континентима. Једно од његових последњих остварења је ”CERN-
ова Латино-америчка” школа која се одржава у Латинској Америци. 
Захваљујући иницијативи и ауторитету професора Џона Елиса, 
многе мале државе Европе и света су развиле блиске односе и 
сарадњу са CERN-ом, а неке су постале и чланице (као што је случај 
са Србијом). Импресиван је списак држава за чије је успостављање 
или проширење сарадње са CERN-ом професор Елис имао заслуге 
или велики утицај. Од највећих држава то су: САД, Русија, Јапан, 
Канада, Индија и Кина, а за остале државе, списак је врло дуг: 
Пакистан, Иран, Мексико, Јужна Африка, Израел, Румунија, 
Словенија, Србија, Турска, Нови Зеланд, Естонија, Литванија, 
Алжир, Мароко, Мадагаскар, Катар, Уједињени Емирати, Садијска 
Арабија, Украјина, Шри Ланка, Чиле, Аргентина, Колумбија, 
Азербејџан, Јерменија, Тунис, Македонија, Малта.

Значајна је подршка и помоћ професора Џона Елиса која се 
односи на Србију. Поред велике и драгоцене помоћи у периоду 
припрема, преговора, а касније и у процесу пријема Србије у 
чланство CERN-а, његовим личним залагањем (уз подршку и помоћ 
проф. др Петра Аџића), помогао је да значајан број талентованих 
студената и инжењера из Србије добије стипендије и проведе 
драгоцено време на усавршавању у CERN-у.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Елису, у знак признања за изузетна достигнућа у науци, 
посебно у физици високих енергија, математици, астрофизици 
и космологији, али и за дугогодишњу наклоност и помоћ које је 
давао српским физичарима, додели титула почасног доктора наука 
Универзитета у Београду.

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

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

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1003/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу чл. 108. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 186/15 – пречишћени текст, 189/16 
), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета у 
Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) 
и предлога Комисије за универзитетска признања 06 број: 61202-
1409/2-17 oд 29. маја 2017. године, а на иницијативу Медицинског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
21. јуна 2017. године, донео је

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

РАФАЕЛУ БУЂАРДИНИЈУ (Raffaele Bugiardini), редовном 
професору на Медицинском факултету Alma Mater Studiorum 
Универзитета у Болоњи, додели почасни докторат за изузетан 
допринос у области кардиологије и интензивну сарадњу са 
кардиолозима Србије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Проф. др Рафаеле Буђардини дипломирао је 1976. године на 
Медицинском факултету Alma Mater Studiorum Универзитета у 
Болоњи, Италија, са похвалом и са двема  наградама за најбољег 
студента године: наградом Vittorio Emanuele II и  Francesco 
Schiassi.

Академску и стручну каријеру започео је одмах по 
дипломирању:  последипломско звање из интерне медицине је 
одбранио 1981., а  из кардиологије 1985. године, оба са успехом, 
на факултету Alma Mater Studiorum Универзитета у Болоњи, 
Италија. Остала академска звања професора Рафаела Буђардинија  
су  Феллоw of the American College of Cardiology (F.A.C.C.), Fel-
low of the American Heart Association (F.A.H.H.), Fellow the Euro-
pean Society of Cardiology (F.E.S.C.), Fellow Удружења Кардиолога 
Италије/Италијанске Федерације Кардиолога.
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Током свог последипломског школовања професор Рафаеле 
Буђардини се усавршавао као Fellow и хонорарни  клинички 
асистент у Hammersmith hospital у Лондону у Кардиоваскуларној 
јединици Краљевске последипломске школе. Већ од 1980. улази у 
наставу и почиње своју педагошку и научну активност и рад као 
асистент, затим  као доцент од 1992., ванредни професор 1995., а 
од 2004. године као редовни професор на Медицинском факултету 
Alma Mater Studiorum Универзитета у Болоњи.

У току свог педагошког рада је био изузетно активан на свом 
матичном Медицинском факултету у Болоњи као и на Медицинским 
факултетима у Риму, Навари, Сиени, Милану. На Медицинском 
факултету у Болоњи од 1992. до 1995. године води Курс Интерне 
медицине, као посебан програм предмета Медицине и Хирургије, 
Медицинске и Хирушке Школе Универзитета у Болоњи, а од 1995. 
и програм Курса Кардлолошке школе за исти предмет Медицине и 
Хирургије, Медицинске и Хирушке Школе Универзитета у Болоњи. 
Од 2013. и надаље је супервизор програма докторских студија 
Хирушких наука, Истраживачког Модула Кардиоваскуларних 
Методологија, Медицинске и Хирушке Школе Универзитета у 
Болоњи, а од 2014. је координатор академских активности мастер 
студија медицинне и хирургије на Универзитету у Болоњи. Од 
2011. члан је академског Борда College PhD (докторског) програма 
хирушких наука универзитета у Болоњи, члан борда Одељења 
за експерименталну, дијагностику и специјалистичку медицину 
(DIMES) на истом Унинерзитету. Осим на матичном Медицинском 
факултету у Болоњи, професор Рафаеле Буђардини је члан 
Академског борда за докторске студије експерименталне медицине 
на Универзитету у Месини, Илталија, затим као низа активности на 
Универзитетима у Милану, Риму (La Sapienza),Навари, Сиени, пре 
свега због својих  научно-истраживачких достигнућа у познавању 
и изучавању коронарне болести и  посебно његове акутне форме 
– акутног  коронарног синдрома. Учествује у организацији CME 
курса за акутни коронарни синдром у низу Универзитета у Италији. 
Постаје координатор академских активности медицинских наука 
на Медицинском факултету у Болоњи. а између осталих активности 
је и секретар декана Медицинског факултета у Болоњи.
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Свакодневна задужења професора Буђардинија обухватају 
пуни обим клиничког рада у области кардиологије, као и 
збрињавање амбулантних и хоспитализованих срчаних болесника 
са акутним коронарним синдромом. Низом пројеката у овој области 
и резултата клиничких студија које је водио професор Рафаеле 
Буђардини, допринео је бољем познавању савремене дијагностичке 
и терапијске могућности акутног коронарног синдрома, посебно 
акутног инфаркта миокарда. Поред редовног наставно-образовног 
рада са студентима, води програме додипломске и последипломске 
наставе и докторске студије, а научноистраживачки рад у области 
кардиоваскуларне медицине, посебно коронарне болести срца. 
Запажени научни радови су из подручја акутног инфартка 
миокарда са нормалним коронарним артеријама, затим значај 
спазма у исхемијској болести срца, у чијем проучавању је међу  
првима, а резултати ових истраживања су саопштени у великом 
броју радова у престижним часописима које је професор Рафаеле 
Буђардини објавио. Професор Буђардини је ангажован у изради 
Препорука Европског Кардиолошког друштва, затим у изради 
низа експерт докумената. У активностима које има у Радној групи 
за патофизиологију и коронарну микроциркулацију Европског 
Кардиолошког друштва, у којој је изузетно активан и у којој је 
покренуо једну од најважнијих студија ISACS-TC за праћење 
акутног коронарног синдрома у земљама у транзицији, први 
је који је уочио значај разлике у дијагностичким и терапијским 
могућностима презентације овог синдрома у земљама чије 
искуство не улази у Препоруке Европског кардиолоског друштва. 
Професор Буђардини је био члан  Борда Европског Кардиолошког 
друштва.

Научноистраживачки  рад професора Рафаела Буђардинија 
је посебно настао у низу пројеката чији је организатор Медицински 
факултет Универзитета у Болоњи, затим Влада Италије, као 
и Европско кардиолошко друштво. Као редовни професор 
Медицинског факултета Alma Mater Studiorum Болоњског 
Универзитета који има велики и дугогодишњи међународни углед 
и у коме се спроводе бројни међународни научно-истраживачки 
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пројекти, професор Буђардини је омогућио стипендирање 
студента последипломске наставе и целог света, као и из Србије 
чиме је омогућио отварање врата овог престижног факултета за 
даље научне програме српским  лекарима. Неки од ових пројеката 
су   програми Италијанске владе: (PRIN) Програм идентификације 
и клиничког значаја вулнерабилне плочице у коме је проф. 
Буђардини главни истраживач и национални координатор (Прот. 
2005069575 – MIUR-COFIN 2005), затим пројекат: Абнормалности 
срчаног аутономног нервне активности, миокардне исхемије и 
генетског полиморфизма у детерминисању Акутног  коронарног 
синдрома (Прот. 9706570507_001 – MIUR-COFIN 1997) од 1998. 
године у коме је проф. Буђардини ко-истраживач. Као главни 
истраживач, проф. Буђардини је учесник у низу клиничких 
студија: PROVE IT-TIMI 22 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01218776 од 2010.. године, VALIANT студији, а од 2016. године 
је у PROSTEP студији, експертној  платформи за хроничне болести  
у Европи http://www.eupatient.eu/whatwedo/Project/prostep. Своје 
резултате научно-исраживачког рада је позиван да излаже на 
великом броју међународних скупова, конгреса и универзитета, 
на конгресима: American Heart Association, American College, 
Европском  кардиолошком Конгресу, Америчком кардиолошком 
конгресу, на конгресу Кардиолога Шпаније,Румуније, Хрватске, 
Грчке, Македоније, Србије и другим.

Професор Рафаеле Буђардини је главни уредник часописа 
Journal of Cardiovascular medicine, члан борда више престижних 
часописа: European Heart Journal, Journal of geriatric medicine, 
Journal of American College of Cardiology, World Journal of Cardiol-
ogy и других.

Као visiting професор Медицинског факултета Универзитета 
у Београду, учествовао је више пута на предавањима на 
Медицинском факултету, на Конгресима Удружења кардиолога 
Србије и Симпозијумима посвећеним коронарној болести. Његова 
активност у Nucleusu Радне групе за коронарну патофизиологију 
и микроциркулацију Европског кардиолошког друштва од 2006. 
године у којој је иницирао и организовао интернационалну студију 
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за акутни  коронарни синдром за земље у транзицији отворила је 
врата за учешће кардиолога из Србије у овој радној групу, а затим 
и у Nucleusu ове радне групе. Епидемиолошки подаци о акутном 
коронарном синдрому у земљама у транзицији су, захваљујући 
овој студији, први у Европи, а Србија учествује са највећим  бројем  
испитаника и посебним местом у овој студији. Резултати су 
објављени у низу престижних часописа. 

Интензивна сарадња професора Рафаела Буђардинија са 
кардиолозима Србије се наставља као ISACS-TC студија која 
обухвата велики број центара у Србији.

Све наведене чињенице оправдавају иницијативу да се 
професору Рафаелу Буђардинију, додели почасни докторат за 
изузетан допринос у области коронарне болести и интензивну 
сарадњу са кардиолозима Србије.

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

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

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1409/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 67. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 
и 87/16), члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен 
текст и 189/16) и члана 8. Правилника о условима и поступку 
додељивања звања и правима професора емеритуса ("Гласник 
Универзитетa у Београду", број 176/13, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Фармацеутског факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. маја 
2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Проф. др Зорани Јелић Ивановић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Фармацеутски факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Зорани Јелић Ивановић, 
редовном професору у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. фебруара 2017. године, образовао је 
Стручну комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за 
доделу звања професор емеритус у саставу: др Весна Спасојевић-
Калимановска редовни професор, Фармацеутски факултет; др 
Зорица Вујић, редовни професор, Фармацеутски факултет; др 
Нада Ковачевић, редовни професор, Фармацеутски факултет; др 
Татјана Симић, редовни професор, Медицински факултет и др 
Љиљана Јанковић, редовни професор, Стоматолошки факултет.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Зорани Јелић Ивановић, дана 16. марта 2017. године.  
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Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета у 
Београду дана 3. априла 2017. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 3. маја 2017. године.

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

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. маја 

2017. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 61202-1897/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 67. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 
члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен текст и 189/16) 
и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања звања и 
правима професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у Београду", 
број 176/13, 180/14 и 196/16), а на предлог Факултета за физичку 
хемију, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. 
маја 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Проф. др Љиљани Колар Анић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет за физичку хемију, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Љиљани Колар Анић, редовном 
професору у пензији додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. фебруара 2017. године, образовао је 
Стручну комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за 
доделу звања професор емеритус у саставу: др Боривој Аднађевић, 
редовни  професор, Факултет за физичку хемију; др Драгомир 
Станисављев, редовни  професор, Факултет за физичку хемију; др 
Никола Вукелић;   редовни професор, Факултет за физичку хемију; 
др Никола Цветићанин, редовни професор, Факултет за физичку 
хемију и др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор, 
Факултет за физичку хемију. 

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Љиљани Колар Анић, дана 16. марта 2017. године.  
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Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета у 
Београду дана 3. априла 2017. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 3. маја 2017. године.

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

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. маја 

2017. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 61202-1897/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 67. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), 
члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен текст и 189/16) 
и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања звања 
и правима професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у 
Београду", број 176/13, 180/14 и 196/16), а на предлог Машинског 
факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. маја 
2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Проф. др Милосаву Огњановићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Машински факултет, у пензији, додељује 
се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Милосаву Огњановићу, редовном професору 
у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 22. фебруара 2017. године, образовао је 
Стручну комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за 
доделу звања професор емеритус у саставу: др Радивоје Митровић, 
редовни професор,  Машински факултет; др Божидар Росић, 
редовни професор, Машински факултет; др Милета Ристивојевић, 
редовни професор, Машински факултет; др Мирољуб Аџић, 
професор емеритус, Машински факултет, Академик АИНС и 
др Владан Ђорђевић, редовни професор у пензији, Машински 
факултет, Академик САНУ.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Милосаву Огњановићу, дана 14. марта 2017. године.  
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Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета у 
Београду дана 3. априла 2017. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 3. маја 2017. године.

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

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. маја 

2017. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 61202-1897/1-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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: Ѕ5 236/10 од 23. марта 2017. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-1618/2-17 од 24.4.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 10.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Даница Срећковић-Батоћанин, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду - Рударско-геолошки 
факултет, за ужу научну област Петрологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 4.1.2017. године у 
Београду, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Петрологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.2.2017. 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 23.3.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Даница Срећковић-
Батоћанин изабере у звање редовног професора. На основу  чл. 
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Рударско-геолошки факултет је дана 13.4.2017. 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 17.4.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24.4.2017. године дало је мишљење да се др Даница Срећковић-
Батоћанин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.5.2017. 
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, 10.05.2017. године; Број: 61202-1618/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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: 301/2 од 30. марта 2017. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
1484/2-17 од 24.4.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 10.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Момчило Дуњић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну 
област Отпорност конструкција.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 28.9.2016. 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 преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 30.3.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Момчило Дуњић изабере у 
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 3.4.2017. 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 17.4.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24.4.2017. године дало је мишљење да се др Момчило Дуњић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.5.2017. 
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, 10.05.2017. године; Број: 61202-1484/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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: 767/1 од 30. марта 2017. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
1485/2-17 од 24.4.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 10.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Александар Симоновић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду - Машински факултет, за 
ужу научну област Ваздухопловство.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 28.9.2016. 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 11.2.2017. 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 30.3.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Симоновић 
изабере у звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 3.4.2017. 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 17.4.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24.4.2017. године дало је мишљење да се др Александар 
Симоновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.5.2017. 
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, 10.05.2017. године; Број: 61202-1485/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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: 603/4 од 22.2.2017. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 број: 
61202-1029/2-17 од 10.4.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 10.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ивана Тошић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Физички факултет, за ужу научну област 
Климатологија и примењена метеорологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 7.12.2016. године у листу „Послови“ 
бр. 703 објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Климатологија и примењена метеорологија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2017. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 22.2.2017. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Тошић изабере у 
звање редовног професора.

Физички факултет је дана 1.3.2017. 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 3.4.2017. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 10.4.2017. године дало је мишљење да се 
др Ивана Тошић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.5.2017. 
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, 10.05.2017. године; Број: 61202-1029/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15-пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета политичких наука, број: 11-
724/1 од 23.02.2017. године и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1424/2-17 од 
25.04.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
10.05.2017. године, донео је

О Д Л У К У
БИРА СЕ др Зоран Кинђић у звање редовног професора на 

Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу 
научну област Филозофске, социолошке и психолошке студије.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 21.09.2016. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Филозофске, 
социолошке и психолошке студије, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.01.2017. године 
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 23.02.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Кинђић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 31.03.2017. 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 18.04.2017. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 25.04.2017. године дало је мишљење да се 
др Зоран Кинђић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.05.2017. 
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 и Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 61202-1424/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
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 Географског 
факултета, број: 152 од 23.03.2017. године и мишљења Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-
1434/2-17 од 11.04.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 10.05.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Славољуб Драгићевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну 
област Физичка географија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 18.01.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Физичка 
географија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.02.2017. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 23.03.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Славољуб Драгићевић 
изабере у звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 30.03.2017. 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 04.04.2017. 
године.

 Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
на седници одржаној дана 11.04.2017. године дало је мишљење 
да се др Славољуб Драгићевић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 10.05.2017. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 61202-1434/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12, 89/13, 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 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: 01-236/1 од 22.3.2017. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 број: 61202-1533/2-17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Драго Недић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду- Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Ветеринарска економика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 21.9.2016. године 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног 
или редовног професора, за ужу научну област Ветеринарска 
економика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.12.2016. године 
објављивањем у листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 22.3.2017. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драго Недић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет ветеринарске медицине је дана 7.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Драго 
Недић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1533/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12, 89/13, 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 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: 01-237/1 од 22.3.2017. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-
01 број: 61202-1534/2-17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Маја Марковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду- Факултет ветеринарске медицине, за 
ужу научну област Болести риба, ракова и шкољки.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине је дана 21.9.2016. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Болести риба, ракова и 
шкољки, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.12.2016. године 
објављивањем у листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета ветеринарске 
медицине, на седници одржаној дана 22.3.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Маја Марковић 
изабере у звање редовног професора.



Гласник Универзитета у Београду78

Факултет ветеринарске медицине је дана 7.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Маја 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Факултета ветеринарске медицине 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1534/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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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 Стоматолошког факултета, број: 4/20 од 
25.4.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, 02-01 број: 61202-1779/2-17 од 9.5.2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ђурица Грга у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Стоматолошки факултет, за ужу 

научну област Клиничке стоматолошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 23.12.2016. године у листу 
„Службени гласник РС“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Клиничкe стоматолошкe наукe,  
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.2.2017. године 
објављивањем на огласним таблама у наставно-научним 
организационим јединицама факултета и на интранету.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког 
факултета, на седници одржаној дана 25.4.2017. године, донело 
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ђурица Грга 
изабере у звање редовног професора.

Стоматолошки факултет је дана 26.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Ђурица Грга 
може изабрати у звање редовног професора.Сенат Универзитета, 
на седници одржаној дана 21.6.2017. године разматрао је захтев 
Стоматолошког факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, чланом 
125. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1779/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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 Медицинског 
факултета, број: 8286/2 од 5.4.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1697/2-
17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ђорђе Ћулафић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (гастроентерологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 23.11.2016. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија),  
због потребе Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 5.4.2017. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Ћулафић изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 19.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Ђорђе 
Ћулафић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1697/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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 Медицинског 
факултета, број: 8548/2 од 5.4.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1696/2-
17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 23.11.2016. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Имунологија,  због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 5.4.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Попадић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 19.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Душан 
Попадић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1696/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 



Година LV, број 199, 16. октобар 2017. 85

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 Медицинског 
факултета, број: 8532/2 од 5.4.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1695/2-
17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Љубица Констатиновић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду - Медицински факултет, за 
ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 23.11.2016. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација,  због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 5.4.2017. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Љубица Констатиновић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 19.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Љубица 
Констатиновић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. године 
разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1695/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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 Медицинског 
факултета, број: 8615/2 од 5.4.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1694/2-
17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Александра Исаковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду - Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска и клиничка биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 23.11.2016. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија,  због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 5.4.2017. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Александра Исаковић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 19.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др 
Александра Исаковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1694/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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 Медицинског 
факултета, број: 8555/2 од 5.4.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1693/2-
17 од 9.5.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Драгана Вуковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду - Медицински факултет, за ужу научну 
област Микробиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 23.11.2016. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Микробиологија,  због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.2.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 5.4.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Вуковић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 19.4.2017. 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 2.5.2017. 
године.

 Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 9.5.2017. године дало је мишљење да се др Драгана 
Вуковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1693/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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: 376/6 од 9. маја 
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-1946/2-17 од 5.6.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21.6.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милорад Килибарда, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду - Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Пословна логистика и шпедиција.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 22.3.2017. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Пословна логистика и 
шпедиција, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.4.2017. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 9.5.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Килибарда 
изабере у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 11.5.2017. 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 29.5.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 5.6.2017. године дало је мишљење да се др Милорад Килибарда 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.6.2017. 
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, 21.06.2017. године; Број: 61202-1946/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
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 Архитектонског 
факултета, број: 01-911/2-2.2 од 29.05.2017. године и мишљења 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 
61202-2226/2-17 од 06.06.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21.06.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Јелена Ивановић Шекуларац у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет, 
за ужу научну област Архитектонске конструкције, материјали и 
физика зграда.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 19.04.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Архитектонске 
конструкције, материјали и физика зграда, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.05.2017. године 
преко у листу „Политика“и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
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факултета, на седници одржаној дана 29.05.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Ивановић 
Шекуларац изабере у звање редовног професора.

Архитектонски факултет је дана 31.05.2017. 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 01.06.2017. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 06.06.2017. године дало је мишљење да се 
др Јелена Ивановић Шекуларац може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.06.2017. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2226/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
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 Грађевинског 
факултета, број: 178/7 од 01.06.2017. године и мишљења Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-
2237/2-17 од 06.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21.06.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Радомир Капор у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
област Механика нестишљивих флуида и хидраулика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 12.04.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Механика нестишљивих флуида и хидраулика, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.05.2017. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 01.06.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Радомир Капор изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 02.06.2017. 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 02.06.2017. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 06.06.2017. године дало је мишљење да се 
др Радомир Капор може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.06.2017. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2237/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
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 Техничког 
факултета у Бору, број: VI/5-1-ИВ-1 од 27.04.2017. године и 
мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 
број: 61202-1832/2-17 од 29.05.2017. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 21.06.2017. године, донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Ивана Ђоловић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Математика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технички факултет у Бору је дана 01.02.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Математика, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.03.2017. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета 
у Бору, на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Ђоловић 
изабере у звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 08.05.2017. 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 22.05.2017. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 29.05.2017. године дало је мишљење да се 
др Ивана Ђоловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.06.2017. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1832/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Биолошког 
факултета, број 15/163, са седнице од 12. маја 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Драгану Катарановском, редовном професору 
Универзитета у Београду – Биолошки факултет, продужaва се 
радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 
2018. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Биолошког факултета, на седници 
одржаној 12. маја 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Драгану Катарановском, за једну школску годину 2017/2018, 
односно до 30. септембра 2018. године

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2026/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког 
факултета, број 1347/1, са седнице од 31. јуна 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Мирјани Теодосијевић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 31. јуна 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Мирјани Теодосијевић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2402/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, број 30/56, са седнице 
од 27. децембра 2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Нади Доброти Давидовић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, продужaва се радни однос за три школске године, 
односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 27. децембра 2016. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Нади Доброти Давидовић, за 
три школске године, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно 
до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1854/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број 100/2, са седнице од 
30. маја 2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Вери Иланковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за три школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 30. маја 2017. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Вери Иланковић, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2158/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског 
факултета, број 01-2/32, са седнице од 29. марта 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Милуну Крстићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милуну Крстићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1889/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског 
факултета, број 01-2/33, са седнице од 29. марта 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Матилди Ђукић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Матилди Ђукић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1890/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског 
факултета, број 01-2/19, са седнице од 22. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Миленку Мирићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 22. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миленку Мирићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1891/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
физичку хемију, број 394, са седнице од 13. априла 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Боривоју Аднађевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет за физичку хемију, продужaва се радни 
однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2018. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на 
седници одржаној 13. априла 2017. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Боривоју Аднађевићу, за једну школску годину, 
2017/2018, односно до 30. септембра 2018. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2025/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука, број 08-1275/1, са седнице од 2. фебруара 2017. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Ани Чекеревац, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 2. фебруара 2017. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Ани Чекеревац, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2082/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
политичких наука, број 08-1023/1, са седнице од 2. фебруара 2017. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Радету Вељановском, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 2. фебруара 2017. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Радету Вељановском, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2083/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Географског 
факултета, број 126/2, са седнице од 23. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Љубици Рајковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Географског факултета, на седници 
одржаној 23. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љубици Рајковић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2154/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Географског 
факултета, број 126, са седнице од 23. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Драгици Живковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Географски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Географског факултета, на седници 
одржаној 23. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгици Живковић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-2155/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Биолошког 
факултета, број 15/391, са седнице од 5. септембра 2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Милени Катарановској, редовном професору Универзитета 
у Београду – Биолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2019. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Биолошког факултета, на седници 
одржаној 5. септембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милени Катарановској, за две школске године, 2017/2018 
и 2018/2019, односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-4733/2-16)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног 
факултета, број 38/3, са седнице од 14. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Миодрагу Бакмазу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 14. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миодрагу Бакмазу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-845/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Физичког 
факултета, број 144/2, са седнице од 23. новембра 2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Милану Кнежевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 23. новембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Кнежевићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1154/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
безбедности, број 103/5, са седнице од 23. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Ивани Симовић Хибер, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет безбедности, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета безбедности, на седници 
одржаној 23. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивани Симовић Хибер, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1201/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Електротехничког 
факултета, број 311/3, са седнице од 14. марта 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Антонију Ђорђевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Електротехнички факултет, продужaва се радни однос 
за три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Електротехничког факултета, на 
седници одржаној 14. марта 2017. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Антонију Ђорђевићу, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1461/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филолошког 
факултета, број 705/1, са седнице од 15. марта 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Цветани Крстев, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 15. марта 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Цветани Крстев, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1390/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Учитељског 
факултета, број 16/3/21, са седнице од 29. децембра 2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Драгану Мартиновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници 
одржаној 29. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгану Мартиновићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-310/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, број 5121/1, са седнице од 28. децембра 2016. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Синиши Зарићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 28. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Синиши Зарићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-132/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Економског 
факултета, број 576/1, са седнице од 8. фебруара 2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, 
донео је 

О Д Л У К У 

Др Љубинки Јоксимовић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 8. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љубинки Јоксимовић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-903/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XX/1, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Браниславу Тодићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Браниславу Тодићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-40/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XIII/2, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Војиславу Јелићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Војиславу Јелићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-41/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XX/2, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Ђокици Јовановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ђокици Јовановићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-42/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XX/4, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Јовану Мирићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Јовану Мирићу, за три школске године, 2017/2018, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-43/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XX/3, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Миодрагу Зецу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Миодрагу Зецу, за три школске године, 2017/2018, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-44/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 



Година LV, број 199, 16. октобар 2017. 125

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 2685/1-XIII/1, са седнице од 22. децембра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Ивану Ковачевићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 22. децембра 2016. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивану Ковачевићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-45/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 370/1-XVIII/2, са седнице од 23. фебруара 2017. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Гордани Јовановић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за 
три школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 23. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Гордани Јовановић, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1081/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Филозофског 
факултета, број 370/1-XVIII/1, са седнице од 23. фебруара 2017. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Миросави Ђуришић Бојановић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Филозофски факултет, продужaва се 
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 23. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миросави Ђуришић Бојановић, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1082/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број 1477, са седнице од 20. октобра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Душану Угарковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, продужaва 
се радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког 
васпитања, на седници одржаној 20. октобра 2016. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Душану Угарковићу, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-5469/2-16)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета спорта 
и физичког васпитања, број 1478, са седнице од 20. октобра 2016. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. 
године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Срећку Јовановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања, продужaва 
се радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког 
васпитања, на седници одржаној 20. октобра 2016. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Срећку Јовановићу, за три школске године, 
2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-5470/2-16)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Факултета 
за специјалну едукацију и рехабилитацију, број 30/58, са седнице 
од 27. децембра 2016. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Славици Голубовић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за три школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 27. децембра 2016. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Славици Голубовић, за три 
школске године, 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 
30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1855/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, 
број 316/2, са седнице од 27. фебруара 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Драгору Хиберу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгору Хиберу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1227/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, 
број 555/1, са седнице од 27. фебруара 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Јовици Тркуљи, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Јовици Тркуљи, за три школске године, 2017/2018, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1228/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), члана 140. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 186/15–пречишћени текст 
и 189/16), а на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, 
број 339/3, са седнице од 27. фебруара 2017. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

Др Жики Бујуклићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Жики Бујуклићу, за три школске године, 2017/2018, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 61202-1229/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 42. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15-пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/VI-4608/3-15 од 24. априла 2017. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 10. маја 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под 
насловом: “Развој нових антимикробних биоактивних композита 
за медицинску примену у терапији рана”, кандидата  мр Андрее 
Осмокровић, доктора медицине.

2. За менторе се именују:
1. др Бојана Обрадовић, редовни професор, Технолошко-

металуршки факултет, Универзитет у Београду, (хемијско 
инжењерство).

2. др Љиљана Шћепановић, редовни професор, Медицински 
факултет, Универзитет у Београду, (физиологија).

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније 
до 30. септембра 2018. год.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-1792/I- 4608/4-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 42. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 186/15-пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-
5269/VIII-4694/7-15 од 22. маја 2017. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 21. јуна 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Биофизичко моделовање рестрикционо-модификационих 
система бактерија“, кандидата  Анђеле Родић (докторске 
студије:Биофизика).

2. За менторе се именују:
1.проф. др Марко Ђорђевић, Билошки факултет (теоријска 

биофизика, биоинформатика)
2. др Магдалена Ђорђевић,  научни саветник, Институт за 

физику (теоријска физика кварк глуонске плазме, моделовање 
биолошких система)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније 
до 30. септембра 2021. год.

(Београд, 21.06.2017. године; Број: 06-2464/1-4694/8-15)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 



Гласник Универзитета у Београду136

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/VI-3.2/2-17 од 24. априла 2017. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. маја 2017. 
год., донео је 

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ  

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ (60 ЕСПБ)
Именују се чланови Програмског савета: 
1. доц. др Тинде Ковач-Церовић, Универзитета у Београду – 

Филозофски факултет, (председник)
2. проф. др Вера Спасеновић, Универзитета у Београду – 

Филозофски факултет (заменик председника)
3. проф. др Александар Бауцал, Универзитета у Београду – 

Филозофски факултет
4. проф. др Виолета Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет педагошких наука.
5. доц. др Јелена Теодоровић, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет педагошких наука.

(Београд, 10.05.2017. године; Број: 06-1792/1-3.2/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у 
Статуту Универзитета у Београду-пречишћени текст (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број  186/15)  поткрала грешка, па се 
сходно члану 15. Закона о објављивању закона о других прописа и 
аката  (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 45/2013.) даје

И С П Р А В К А
СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ПРЕЧИШЋЕНИ 

ТЕКСТ, БРОЈ 06-2669/3-15  
ОД 9. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ 

У Статуту Универзитета у Београду-пречишћени текст 
(''Гласник Универзитета у Београду'', број  186/15) у члану 4. став 2. 
после алинеје 4. додаје се нова алинеја 5. која гласи: ''-истраживање 
и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама–
шифра 72.19''.

Досадашње алинеје 5-28. постају алинеје 6-29.

(Београд, 02.09.2017. године; Број: 61212-3818/1-17 )

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
 ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА 

Проф. др Зоран Мирковић, с.р.
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По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у 
Правилнику о изменама и допунама Правилника о мобилности 
студената и преношењу ЕСПБ бодова (''Гласник Универзитета 
у Београду'', број 196/16) поткрала грешка, па се сходно члану 
15. Закона о објављивању закона о других прописа и аката  (''Сл. 
гласник Републике Србије'', бр. 45/13) даје

И С П Р А В К А
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И ПРЕНОШЕЊУ 
ЕСПБ БОДОВА, БРОЈ 06-5362/8-16 ОД 26. ОКТОБРА 2016. 

ГОДИНЕ
1. У Правилнику о изменама и допунама Правилника о 

мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (''Гласник 
Универзитета у Београду'', број 196/16) у преамбули после речи: 
„пречишћени текст и“ уместо броја: „160/11“ треба да стоји број: 
„189/16“.

2. У члану 1. уместо броја: „176/13“ треба да стоји број: 
„160/11“. 

(Београд, 20.09.2017. године; Број: 61212-3818/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 4. Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду, број 
149/2009), доносим 

О Д Л У К У 

За школску 2015/2016. годину додељује се награда "Студент 
генерације", следећим студентима:

1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ НИКОЛА БИШЕВАЦ  9,94
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ИВА АТАНАСКОВИЋ  10,00
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ МИЛИЦА ГАЧИЋ  9,95
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСИДОРА ЈАКОВЉЕВИЋ  9,78
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСТКО СТЕФАНОВИЋ  9,80
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ЈОВАН БЛАНУША  10,00
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАТЕЈ МИЛИЋЕВИЋ  10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ МИЛОШ ПЕТРАШИНОВИЋ  

10,00
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТЕФАН ДУГАЛИЋ  10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ САНДРА ПОПОВИЋ  

10,00
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИВАНА ДАНИЛОВИЋ  10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ СТЕФАН 

ЈОВАНОВИЋ  9,89
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИЛОШ УБОВИЋ  

9,98
14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ БОЈАНА ТОДОСИЈЕВИЋ  

9,96
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТСТЕФАН СРЕДОЈЕВИЋ  

10,00
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУМИЛИЦА БОШКОВИЋ  

9,78
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТАЛЕКСА 

ХАЏИ-РИСТИЋ  10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТАНДРИЈАНА ЈЕВТИЋ  9,83
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕИЛИЈА 

ЈОВАНОВИЋ  9,81
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20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКАНИКОЛА 
МИЛАНОВИЋ 10,00

21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ  НАУКАРАЈКО ПЕТРОВИЋ 
10,00

22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЋ  9,46

23. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
МИХАЈЛО НОВАКОВИЋ 10,00
24. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
ЗОРАНА БУКВИЋ  9,33
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТ ИЈОВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ 

9,68
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ МАРИЈА БАНИЋЕВИЋ  

9,92
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИЛАН КОРЊАЧА 10,00
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ МАРТА ВЕЉКОВИЋ 9,93 АНА 

МАЦАНОВИЋ 9,93
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ТИЈАНА ПЕТКОВИЋ 9,96
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ ЗЛАТКО ЈОНЧЕВ  10,00
31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТАЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ  9,70

(Београд, 30.08.2017. године; Број: 612-1793/22-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Математичког факултета од 1.9.2017. године, доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

1. Разрешава се др Надежда Пејовић, редовни професор 
Математичког факултета,  чланства у Већу научних области 
природно-математичких наука.

2. Именујe се др Олга Атанацковић,  редовни професор 
Математичког факултета, за члана Већа научних области 
природно-математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно- 
математичких наука  траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 02.10.2017. године; Број: 612-3507/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник 
Универзитета у Београду" број  134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа 
Стоматолошког факултета од 26.9.2017. године, доносим 

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

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

1. Разрешавају се др Драгица Стојић и др Божидар 
Димитријевић, редовни професори Стоматолошког факултета, 
чланства у Већу научних области медицинских наука.

2. Именују се др Јелена Милашин и др Саша Јанковић,  
редовни професори Стоматолошког факултета, за чланове Већа 
научних области медицинских наука.

3. Мандат чланова Већа научних области медицинских наука  
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 09.10.2017. године; Број: 612- 4009/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р Е К Т О Р 

Академик Владимир Бумбаширевић, с.р. 


