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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
1.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Због истека периода за који су бирани, констатује се да је
престао мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Илије Тодоровића, студента Технолошко-металуршког
факултета
2. Николе Лазића, студента Факултета политичких наука
3. Ане Лојаница, студента Биолошког факултета
4. Николе Бошковића, студента Фармацеутског факултета
5. Филипа Поповића, студента Технолошко-металуршког
факултета.
2. На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од
2.10.2017. године. верификује се мандат следећих чланова Савета
из реда студената:
1. Илијe Тодоровићa, студентa Технолошко-металуршког
факултета
2. Владимирa Смуђe, студентa Факултета организационих
наука
3. Дубравкe Кахримановић, студентa Филозофског
факултета
4. Дамјанa Ровинцa, студентa Факултета организационих
наука
5. Данилa Потпарићa, студентa Православногбогословског факултета.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/3-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 35. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16) и предлога Студентског парламента Универзитета
од 2.10.2017. године, Савет Универзитета, на седници одржаној
1.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БОРИЈАН СОКОВИЋ, студент Универзитета у БеоградуТехнолошко-металуршки факултет
и з а б р а н
ј е
за студента проректора Унивeрзитета у Београду, за школску
2017/2018. годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/4-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању
(''Службени гласник РС'', број 88/17) 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 25.10.2017. године, Савет Универзитета у Београду,
на седници одржаној 1. новембра 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
Усвајају се измене и допуне Финансијског плана Универзитета
у Београду за 2017. годину, број 402-62/2017-1.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/6-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

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 25.10.2017. године, Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 1. новембра 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се друга измена Планa јавних набавки и набавки
Универзитета у Београду за 2017. годину, број: 06–4072/7-17.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/7-17)
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 1.11.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 210 ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА РАДА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор за обележавање 210
година од почетка рада Универзитета у Београду, у саставу:
1. Проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета
2. Проф. др Бранко Ковачевић, председник Савета
Универзитета
3. Проф. др Нада Ковачевић, проректорка Универзитета
4. Проф. др Иванка Поповић, проректорка Универзитета
5. Проф. др Живан Лазовић, проректор Универзитета
6. Проф. др Живослав Тешић, проректор Универзитета
7. Проф. др Владимир Цветковић, председник Већа групација
друштвено-хуманистичких наука
8. Проф. др Татјана Пекмезовић, председник Већа групација
медицинских наука
9. Проф. др Јелена Кнежевић Вукчевић, председник Већа
групација природно-математичких наука
10. Проф. др Петар Ускоковић, председник Већа групација
теничко-технолошких наука
11. др Павле Павловић, научни саветник, председник Већа
института
12. Боријан Соковић, студент проректор
13. Председник Студентског парламента Универзитета
14. Славица Капетановић, генерални секретар Универзитета
15. др Ана Јаковљевић, директор Центра за обезбеђење
квалитета.

6

Гласник Универзитета у Београду

II
За секретара Организационог одбора именује се Павле
Иветић,самостални стручни сарадник у Стручној служби
Универзитета.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/7-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.На основу члана 40. став 1.
тачка 7) Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15 - пречишћени текст и 189/16), а поводом
разматрања Писма о намерама Филозофског факултета
Универзитета у Београду, бр. 1499/1 од 04.10.2017. године, за
санацију влаге и адаптацију простора Археолошке збирке у објекту
Капетан Мишиног здања, Савет Универзитета у Београду, на
седници одржаној 01.11.2017. године, донео је следећи
ЗАКЉУЧАК

Даје се сагласност ректору Универзитета у Београду,
академику Владимиру Бумбаширевићу, да у име Универзитета у
Београду затражи од Републичке дирекције за имовину Републике
Србије сагласност да може код надлежних органа да поднесе
захтеве за прибављање свих потребних аката у смислу прописа који
регулишу област изградње објеката и заштите културних добара,
у циљу спровођења активности на санацији влаге и адаптацији
простора Археолошке збирке Филозофског факултета у згради
Капетан Мишиног здања на Студентском тргу 1 у Београду.
Међусобна права и обавезе Универзитет у Београду и
Филозофски факултет Универзитета у Београду регулисаће
посебним актом.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/8-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВА СЕ академик Богдан Шолаја чланства у Oдбору
Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, због одласка у
пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/14-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића,
број: 06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16) Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ академик Богдан Шолаја чланства у Oдбору
Задужбине Ђоке Влајковића, због одласка у пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/13-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“,
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Шћепан Миљанић чланства у
Oдбору Фондације „Сестре Булајић“, због одласка у пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/12-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације „Мr ph. Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Босиљка Плећаш-Соларовић
чланства у Oдбору Фондације „Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и
ing. оецц Никола Драгићевић“, на лични захтев.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/10-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 14. Статута Фондације „Гордана Јокић
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, 03 број: 06-4636/3-15 од
20.10.2015. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Слободан Петровић чланства
у Oдбору Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша
Кашиковић“ због одласка у пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/9-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4 од 24.01.2012. године и
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16) Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године
године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ академик Марко Анђелковић чланства у
Oдбору Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“,
због одласка у пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/11-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Задужбине Вeселина Лучића,
број: 06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ проф. др Винка Филиповић чланства у
Oдбору Задужбине Вeселина Лучића, због одласка у пензију.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/15-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011.
године и члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Ива Илић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Фондације
Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, због истека
мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/16-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца“, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Милош Ђоковић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
„Луке Ћеловића-Требињца“, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/23-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.

Година LVI, број 202, 20. март 2018.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића,
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Вукићевић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
Влајка Каленића, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/27-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Радe и Милана
Вукићевића, број: 17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Милош Бањанац – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Задужбине
Радe и Милана Вукићевића, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/25-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Стефан Танасковић - представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, због
истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/24-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Марија Радовановић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене, због
истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/26-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана
, број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Милица Сибиновић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Задужбине Гашић др Живана, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/21-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Фондације „Мr ph. Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Лука Марошанин – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду, чланства у Oдбору Фондације
„Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“,
због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/17-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Милош Ђоковић – представник Студентског
парламента Универзитета у Београду,
чланства у Oдбору
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/22-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
РАЗРЕШАВА СЕ Милица Новаковић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору „Легат Данице и Ивана Феофилактова“, због истека
мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/20-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Олге и Миодрага Л.
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Маријана Јовичић – представник
Студентског парламента Универзитета у Београду, чланства у
Oдбору Фондације Олге и Миодрага Л. Панића, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/18-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“,
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. РАЗРЕШАВА СЕ Марија Радовановић, чланства у Oдбору
Фондације „Сестре Булајић“, због истека мандата.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/19-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 14. Статута Фондације „Гордана Јокић
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, број: 06-4636/3-15 од
20.10.2015. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Борис Лончар, ЈМБГ: ,
професор Технолошко-металуршког факултета, за члана Одбора
Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“.
2. Мандат члана Одбора
Фондације „Гордана Јокић
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ траје до 23.01.2019. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/28-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.
године и члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Славиша Станковић, ЈМБГ:
, професор Биолошког факултета, за члана
Одбора Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Нови добротвори
Универзитета у Београду“ траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/29-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“,
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Љиљана Дамјановић-Василић, ЈМБГ:
, професор Факултета за физичку хемију, за
члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“ траје до
04.02.2020. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/30-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића,
број: 06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
др
Драгана
Милић,
ЈМБГ:
, професор Хемијског факултета, за члана
Одбора Задужбине Ђоке Влајковића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Ђоке Влајковића траје до
04.02.2020. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/31-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
др
Драгана
Милић,
ЈМБГ:
, професор Хемијског факултета, за члана
Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и
Луке Ћеловића траје до 04.02.2020. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/32-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 16. Статута Задужбине Вeселина Лучића,
број: 06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Милица Костић-Станковић, ЈМБГ:
, професор Факултета организационих наука,
за члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Вeселина Лучића траје до
04.02.2020. године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/33-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
др
Гордана
Поповић,
ЈМБГ:
, професор Фармацеутског факултета, за
члана Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.
oecc Никола Драгићевић“.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“ траје до 04.02.2020.
године.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/34-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“,
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈУ СЕ Боријан Соковић, ЈМБГ: ,
студент проректор Универзитета у Београду, за члана Одбора
Фондације „Сестре Булајић“
2. Мандат члана Одбора Фондације „Сестре Булајић“–
представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/38-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића,
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Раца, ЈМБГ: ,
студент Економског факултета, за члана Одбора Задужбине Влајка
Каленића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Влајка Каленића –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/45-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Бранко Спасић, ЈМБГ: ,
студент Филозофског факултета, за члана Одбора Задужбине
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и
Луке Ћеловића – представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/42-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Илија Тодоровић, ЈМБГ: ,
студент Технолошко-металуршког факултета, за члана Одбора
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“.
2. Мандат члана Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић
из Земуна“ – представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/40-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана,
број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.ИМЕНУЈЕ
СЕ
Данило
Потпарић,
ЈМБГ:
, студент Православног богословског
факултета, за члана Одбора Задужбине Гашић др Живана
2. Мандат члана Одбора Задужбине Гашић др Живана –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/39-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца“, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дино Мартинић, ЈМБГ: ,
студент Биолошког факултета, за члана Одбора Задужбине „Луке
Ћеловића-Требињца“.
2. Мандат члана Одбора Задужбине „Луке ЋеловићаТребињца“– представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/41-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех
Драгићевић и ing.oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
Бојан
Миленковић,
ЈМБГ:
, студент Економског факултета, за члана
Одбора Фондације „Мr ph. Љубица Војтех Драгићевић и ing. оецц
Никола Драгићевић“.
2. Мандат члана Одбора Фондације „Мr ph. Љубица Војтех
Драгићевић и ing. оецц Никола Драгићевић“– представника
студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/46-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Раде и Милана
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дубравка Кахримановић, ЈМБГ:
, студент Филозофског факултета, за члана
Одбора Задужбине Радe и Милана Вукићевића.
2. Мандат члана Одбора
Задужбине Радe и Милана
Вукићевића – представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/43-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Мацура, ЈМБГ: ,
студент Правног факултета, за члана Одбора Задужбине Светозара
Видаковића и жене Магдалене.
2. Мандат члана Одбора Задужбине Светозара Видаковића и
жене Магдалене – представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/43-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 23. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст
и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
01.11.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ за Владимир Смуђа за члана Легата Данице
и Ивана Феофилактова.
2. Мандат члана Легата Данице и Ивана Феофилактова –
представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/35-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 16. Статута Фондације Oлге и Миодрага
Л.Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Лука Марошанин, ЈМБГ:,
студент Фармацеутског факултета, за члана Одбора Фондације
Oлге и Миодрага Л. Панића.
2. Мандат члана Одбора Фондације Oлге и Миодрага Л.
Панића – представника студента траје једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/37-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011.
године и члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени текст и 189/16),
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 01.11.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Дамјан Ровинац, ЈМБГ: ,
студент Факултета организационих наука за члана Одбора
Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.
2. Мандат члана Одбора Фондације Милана СтефановићаСмедеревца и Супруге Даринке – представника студента траје
једну годину.
(Београд, 1.11.2017. године; Број: 06–4072/36-17)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС” број 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
68/15. 87/16) и члана 42. тачка 32. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15- пречишћени
текст, 189/16) и Политике уписа студената на Универзитет у
Београду, 06-01 Број: 06 – 796/4 од 22. фебруара 2017. године,
на предлог факултета и уз сагласност Комисије за упис, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. септембра 2017.
године донео је
ОДЛУКУ
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 оквиру Конкурса за упис студената у прву годину студија
првог степена за школску 2017/2018.годину, на студијске програме
чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду,
организоваће се трећи уписни рок у периоду од 16. до 25 септембра.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 3464/5-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 88/17) 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 25. октобра 2017. године донео је
ОДЛУКУ
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
(1) У Конкурсу за упис на мастер академскe студије у
школској 2017/2018. години расписаном на седници
одржаној 12. априла 2017. године додаје се студијски
програм Менаџмент јавних набавки (Master in Public
Procurement Management), који заједнички реализују
Департман за економију и финансије Универзитета
Тор Вергата у Риму, Италија и Универзитет у Београду Правни факултет.
(2) Из Конкурса за упис на мастер академскe студије у
школској 2017/2018. години расписаном на седници
одржаној 12. априла 2017. године бришу се студијски
програми Менаџмент у управи 60 ЕСПБ и Менаџмент
у управи 120 ЕСПБ, које реализује Факултет
организационих наука.
(3) Упис на студијски програм специјалистичких
академских студије Енергетски ефикасна и зелена
архитектура 60 ЕСПБ, који реализује Архитектонски
факултет обавиће се пред летњи семестар.
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(4) Упис на студијски програм докторских академских
студија Архитектура на енглеском језику, који реализује
Архитектонски факултет обавиће се пред летњи
семестар.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 06- 4199 /4-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07-аутентично тумачење), и члана 79. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
186/15-пречишћени текст, 189/16), Сенат Универзитета у Београду,
на седници одржаној 20. септембра 2017. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2017/2018. годину
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2017/2018. годину:
- на студијски програм основних академских студија
Електротехника и рачунарство уписаће се 540 студената
и то 400 на терет буџета и 140 самофинансирајућих;
на студијски програм основних академских студија
Софтверско инжењерство уписаће се 180 студената
и то 30 на терет буџета и 150 самофинансирајућих
- на Електротехничком факултету, који је носилац
наведених студијских програма.
- на студијски програм основних академских студија
Машинство уписаће се 637 студената и то 520 на терет
буџета и 117 самофинансирајућих; на Машинском
факултету, који је носилац наведеног студијског
програма.
- на студијски програм интегрисаних академских студија
Медицина на српском језику уписаће се 530 студената
и то 450 на терет буџета и 80 самофинансирајућих на
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Медицинском факултету, који је носилац наведеног
студијског програма.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 3464/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 88/17) и члана 79. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст, 189/16), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
25. октобра 2017. године донео је
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2017/2018. годину
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2017/2018. годину:
- на студијски програм мастер академских студија Менаџмент
јавних набавки уписаће се 50 самофинансирајућих студената.
- на студијске програме мастер академских студија Менаџмент
у управи 60 ЕСПБ и Менаџмент у управи 120 ЕСПБ неће се
уписивати студенти.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 06- 4199 /3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду
– пречишћен текст („Гласник Универзитета у Београду“, број
186/15- пречишћен текст), члана 27. став 2. Пословника Сената
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
134/07, 157/10), а у вези са чланом 88. став 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 68/15, 87/2016 и 100/07-aутентично тумачење)
Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 20. септембра
2017. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Рангирање обухвата студенте уписане исте школске године
на одређени студијски програм, а врши се на основу ранг листе
сачињене према постигнутом успеху у претходном школовању.
Да би се студент рангирао на основу претходног става мора
у школској 2016/17. години имати остварени број ЕСПБ бодова у
складу са чл. 88 Закона о високом образовању.
Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној
средњој оцени која се рачуна на следећи начин:

где је N број година из наставног плана које је студент требало
да заврши од тренутка уписа, а сума обухвата све предмете које је
студент положио.
Факултет може, уколико жели да истакне студенте који на
време полажу испите, а који има могућности за то, да оцену на
предмету помножи са корекционим фактором који зависи од рока
у коме је студент положио испит.
Студенти уписани претходних школских година на студијске
програме првог нивоа (основних академских, основних струковних
и интегрисаних студија) задржавају право да се финансирају из
буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија,
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без рангирања, уколико су у школској 2016/2017. години имали
статус студента који се финансира из буџета.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 06-3464/4)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15пречишћени текст, 189/16) и члана 7. Правилника о награђивању
студената Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 149/2009), а на предлог Већа групације природнoматематичких наука, Већа групације медицинских наука, Већа
групације друштвено-хуманистичких наука и Већа групације
техничко-технолошких наука, Сенат Универзитета у Београду на
седници одржаној 20. септембра 2017.године, донео је
ОДЛУКУ
за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената
Универзитета у Београду у 2016. години, награђују се:
1. Са групације факултета природно-математичких
наука: ФИЛИП БОШКОВИЋ студент Биолошког факултета, за
рад под називом: „Mechanical properties of extracellular vesicles – exosomes, microvesicles and apoptotic blebs“.
2. Са групације факутета медицинских наука: ЈОВАН
ИСМА студент Медицинског факултета за рад под називом:
„Испитивање цитотоксичног ефекта новосинтетисаних
полиоксопаладата на ћелије хуманог неуробластома“.
3. Са групације факултета друштвено-хуманистичких
наука: САРА АРВА студент Филолошког факултета, за рад под
називом: „Време као узрок сукоба између етике и естетике:
Пролазност у Слици Доријана Греја“.
4. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
ДУШАН БОГДАНОВИЋ, САНДРА БЛАГОЈЕВИЋ, НАТАЛИЈА
ТОМИЋ И ДАНИЈЕЛ БОГОСАВЉЕВИЋ студенти Техничког
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факултета у Бору, за рад под називом: „Примена хибридног
ABC – ANP модела на примеру одлучивања у прехрамбеној
индустрији”.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 3464/6-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члaна 148. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број 88/17) и чл. 14. - 19. и 22. - 23. Правилника
о већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 134/07, 150/09, 158/11, 164/11,
165/11, 180/14, 195/16, 196/16 и 197/17), а поводом приговора
Факултета политичких наука 05 број: 1812/1 од 19.7.2017. године на
одлуку Већа научних области правно-економских наука, број: 0203 Број: 61206-2392/2-17 од 4.7.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор Факултета политичких наука и
поништава се одлука Већа научних области правно-економских
наука, број: 02-03: 61206-2392/2-17 од 4.7.2017. године.
2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на реферат о урађеној докторској
дисертацији мр Милана Делибашића, под називом: „Превенција
насиља као метод институционалног третмана малолетних
преступника“.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 9.2.2017. године
доставио Већу научних области захтев за давање сагласности
на реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр
Милана Делибашића, под називом: „Превенција насиља као метод
институционалног третмана малолетних преступника“.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 29.3.2017. године разматрало је захтев Факултета
и донело закључак којим се одлаже доношење одлуке за давање
сагласности на реферат о урађеној докторској дисертацији.
Закључком је наложено Факултету да комисија у примереном року
отклони следеће недостатке:
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- постојећа Комисија треба да се прошири са два члана која се
баве кривичним правом, односно криминологијом;
- прецизирати да ли је др Марија Ђорић, члан предложене
Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације, у звању
доцента или научног сарадника;
- навести комплетне податке о раду који кандидата квалификује
за приступање одбрани докторске дисертације, а који мора бити
са релевантне листе научних часописа.
Факултет је 29.6.2017. године доставио допуну материјала.
Веће научних области правно-економских наука је на седници
одржаној дана 4.7.2017. године донело Одлуку којом се не даје
сагласност на реферат о урађеној докторској дисертацији мр
Милана Делибашића, под називом: „Превенција насиља као
метод институционалног третмана малолетних преступника“,
јер комисија није проширена ни са једним чланом који се бави
криминологијом (пенологијом), што је Веће научних области
правно-економских наука својим закључком од 29.3.2017. године
наложило Факултету политичких наука, а имајући у виду предмет
истраживања докторске дисертације мр Милана Делибашића.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је
факултету дана 17.7.2017. године.
На ову одлуку Факултет политичких наука је благовремено
поднео приговор.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године,
донео је закључак којим се одлаже доношење одлуке о приговору
Факултета политичких наука и сугерише Већу научних области
правно-економских наука да у примереном року преиспита да ли
су испуњени услови прописани Правилником о већима научних
области на Универзитету у Београду за давање сагласности на
реферат о урађеној докторској дисертацији мр Милана Делибашића,
као и да ли рад који је наведен у реферату комисије квалификује
кандидата за приступање одбрани докторске дисертације и да о
томе обавести Сенат.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 10.10.2017. године, а поводом закључка Сената,
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поново је разматрало захтев Факултета политичких наука и
обавестило Сенат да сматра да су испуњени услови прописани
чл. 14. - 19. и 22. - 23. Правилника о већима научних области
на Универзитету у Београду и да се може дати сагласност на
реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата мр Милана
Делибашића, као и да рад који је наведен у реферату комисије
квалификује кандидата за приступање одбрани докторске
дисертације. За овакав став Већа једногласно се изјаснило 19
присутних чланова Већа.
Сходно члану 3. Правилника о изменама и допунама
Правилника о већима научних области на Универзитету у
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 165/11), Сенат
Универзитета, на седници одржаној 25.10.2017. године, разматрао
је приговор Факултета политичких наука и утврдио да је приговор
основан и да су испуњени услови прописани чл. 14. - 19. и 22. 23. Правилника о већима научних области на Универзитету у
Београду за давање сагласности на реферат о урађеној докторској
дисертацији кандидата мр Милана Делибашића, под називом:
„Превенција насиља као метод институционалног третмана
малолетних преступника“, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 61206-742/6-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. тачка
46. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 25.10.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Учитељског факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама
Статута Учитељског факултета коју је донео Савет Факултета на
седници одржаној 17.05.2017. године.
Образложење
Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 17.05.2017. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.10.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.10.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 61212-2066/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. тачка
46. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 25.10.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута
Економског факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута
Економског факултета коју је донео Савет Факултета на седници
одржаној 25.05.2017. године.
Образложење
Економски факултет доставио је Универзитету у Београду
Одлуку о измени Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 25.05.2017. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.10.2017. године, разматрао је Одлуку о измени Статута
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са
Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.10.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 61212-2114/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. тачка
46. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 25.10.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута
Православног богословског факултета
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута
Православног богословског факултета коју је донео Савет
Факултета на седници одржаној 06.07.2017. године.
Образложење
Православно богословски факултет доставио је Универзитету
у Београду Одлуку о изменама Статута Факултета, коју је донео
Савет Факултета на седници одржаној 06.07.2017. године, ради
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута
Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.10.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености
Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.10.2017. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 25.10.2017. године; Број: 61212-3465/2-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 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: 61201-2455/2 од 6. јула 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. септембра
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Биологија (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 14. јуна 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 61200-00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 9. јуна 2017. године утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма који се састоји у
промени броја ЕСПБ за предмете Принципи зоолошке систематике
(6 ЕСПБ) и Акватична зоологија (6 ЕСПБ).
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 6. јула 2017. године размотрило предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61201-2455/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 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: 61201-2455/2 од 6. јула 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. септембра
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Молекуларна биологија и физиологија (60
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 14. јуна 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 61200-00795/2016-06 од 8. јула 2016. године. Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 9. јуна 2017. године утврдило је
предлог измена и допуна студијског програма који се састоји у
увођењу новог изборног предмета Криминалистика за биологе (6
ЕСПБ).
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 6. јула 2017. године размотрило предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61201-2455/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 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: 61201-2637/2 од 6. јула 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. септембра
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Физичка хемија (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију је дана 29. јуна 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 61200-00181/2014-04 од 27. јуна 2014. године. Наставно-научно веће
Факултета на седници одржаној 8. јуна 2017. године утврдило
је предлог измена и допуна студијског програма који се састоји
у увођењу новог изборног предмета Молекулске симулације у
физичкој хемији (7 ЕСПБ).
Веће групације природно-математичких наука је на седници
одржаној 6. јула 2017. године размотрило предлог Факултета, те
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предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61201-2637/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-1423/2 од 21. јуна 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. септембра
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма специјалистичких
академских студија Енергетски ефикасна и зелена архитектура.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-01428/2012-04 од 31. августа 2012. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма, на седници одржаној 13. марта 2017.
године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 21. 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, 20.9.2017. године; Број: 61201-2637/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15. 87/16), члана 42. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број: 61201-1423/2 од 21. јуна 2017.
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. септембра
2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма докторских
академских студија Архитектура и урбанизам.
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке,
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 5. септембра 2014. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена
и допуна студијског програма, које се састоје од допуне листе
изборних предмета, на седници одржаној 13. марта 2017. године.
Веће групације техничко-технолошких наука је на седници
одржаној 21. 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, 20.9.2017. године; Број: 61201-1423/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број:
612-5269/X-7.1/3-16 од 17. јула 2017. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 20. септембра 2017. год., донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Биофизика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ради обезбеђења комплементарних области које су од
интереса у настави као и обезбеђења наставника неопходно је
доношење следећих измена студијског програма:
- да се курс „Динамика кретања биофлуида“ преименује у
„Динамика биофлуида”.
- увођење новог изборног предмета „Медицинска биофизика“
(6 ЕСПБ), предавачи проф. др Небојша Милошевић и проф. др
Дејан Жикић, Медицински факултет
- проф. др Дејан Жикић, Медицински факултет предлаже се
за наставника на предмету „Системска биофизика“ поред проф. др
Мирослава Живића са Биолошког факултета.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 06-3464 /71/4-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
186/15 - пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број
139/07), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број6125269/X-6.1/3-16 од 17. јула 2017. год, Сенат Универзитета на
седници одржаној 20. септембра 2017. год., донео је
ОДЛУКУ
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских
академских студија: Биофотоника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ради обезбеђења комплементарних области које су од
интереса у настави као и обезбеђења наставника неопходно је
доношење следећих измена студијског програма:
Увођење изборног предмета:
- Раманова спектроскопија за биосистеме, наставници су
доценти Илинка Пећинац и Божидар Рашковић, Пољопривредни
факултет
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 06-3464 /61/4-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филозофског
факултета, број: 1110/1-IV/3 од 29.06.2017. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-2764/2-17 од 12.07.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Грубор у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа филозофија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.12.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа филозофија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.02.2017. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 29.06.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Грубор изабере у
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 30.06.2017. 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 05.07.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 12.07.2017. године дало је мишљење да се
др Небојша Грубор може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2764/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл.
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 167/12, 172/13 и
178/14), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08,
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’,
број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног већа
Филозофског факултета, број: 1110/1-IV/1 од 29.06.2017. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2763/2-17 од 12.07.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Суботин Голубовић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Филозофски факултет,
за ужу научну област Историја српског народа у средњем веку са
историјском географијом и старословенским језиком.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 28.09.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Историја српског народа у средњем веку са
историјском географијом и старословенским језиком, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.11.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,

Година LVI, број 202, 20. март 2018.

75

на седници одржаној дана 29.06.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Суботин Голубовић
изабере у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 30.06.2017. 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 05.07.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 12.07.2017. године дало је мишљење да се
др Татјана Суботин Голубовић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2763/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филозофског
факултета, број: 1110/1-IV/2 од 29.06.2017. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-2765/2-17 од 12.07.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ђорђе Бубало у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну
област Историја српског народа у средњем веку са историјском
географијом и старословенским језиком.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 21.12.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Историја српског народа у средњем веку са
историјском географијом и старословенским језиком, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.01.2017. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
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на седници одржаној дана 29.06.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Бубало изабере у
звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 30.06.2017. 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 05.07.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 12.07.2017. године дало је мишљење да се
др Ђорђе Бубало може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2763/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Учитељског
факултета, број: 16/3/75 од 22.05.2017. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022351/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Даница Џиновић Којић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за
ужу научну област Методика физичког васпитања.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 08.12.2016. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у сва наставничка
звања, за ужу научну област Методика физичког васпитања, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.03.2017. године
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 22.05.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Даница Џиновић Којић
изабере у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 05.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење да
се др Даница Џиновић Којић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Учитељског 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, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2351/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филолошког
факултета, број: 1364/1 од 31.05.2017. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022413/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вељко Брборић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну
област Српски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 30.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српски језик, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.01.2017. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 31.05.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Вељко Брборић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 08.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење да се
др Вељко Брборић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2413/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филолошког
факултета, број: 1367/1 од 31.05.2017. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022412/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Милинковић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за
ужу научну област Италијанистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 30.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Италијанистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.12.2016. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 31.05.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Милинковић
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 08.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење
да се др Снежана Милинковић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2412/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филолошког
факултета, број: 1363/1 од 31.05.2017. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022419/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Рајић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну
област Хиспанистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 30.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хиспанистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.02.2017. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 31.05.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Рајић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 08.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење да се
др Јелена Рајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2419/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл.
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 167/12, 172/13
и 178/14), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у
Београду’’, број 183/15-пречишћени текст), а на предлог Изборног
већа Филолошког факултета, број: 1366/1 од 31.05.2017. године и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-2416/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Јовановић Симић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за
ужу научну област Српски језик.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.09.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Српски језик, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.10.2016. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 31.05.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Јовановић Симић
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 08.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење да
се др Јелена Јовановић Симић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2416/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
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 Филолошког
факултета, број: 1365/1 од 31.05.2017. године и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022417/2-17 од 20.06.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александра Јовановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за
ужу научну област Англистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 30.11.2016. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Англистика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.01.2017. године
преко сајта и огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета,
на седници одржаној дана 31.05.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Александра Јовановић
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 08.06.2017. 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 13.06.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука,
на седници одржаној дана 20.06.2017. године дало је мишљење
да се др Александра Јовановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2417/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’,
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Економског
факултета, број: 2427/1 од 21.06.2017. године, и мишљења Већа
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 612022644/2-17 од 12.07.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.09.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Татјана Ђуровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну
област Међународни економски односи.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је дана 22.03.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Међународни економски односи, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.05.2017. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 21.06.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Татјана Ђуровић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 22.06.2017. 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 05.07.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 12.07.2017. године дало је мишљење да се
др Татјана Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.09.2017.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2644/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2231/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2960/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Срђан Поповић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина(ендокринологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина(ендокринологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Срђан Поповић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Срђан
Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2960/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2308/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2959/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Минић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Педијатрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Педијатрија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Минић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Предраг
Минић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2959/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2339/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2958/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Машуловић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Радиологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Радиологија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Машуловић изабере
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Драган
Машуловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2958/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2107/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2957/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Aлександар Јовановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за
ужу научну област Психијатрија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Психијатрија.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Јовановић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др
Александар Јовановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2957/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2103/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2955/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Светлана Драгојевић Дикић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за
ужу научну област Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Драгојевић Дикић
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Светлана
Драгојевић Дикић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2955/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2141/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2956/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Живко Перишић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Гинекологија и акушерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Живко Перишић изабере у
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Живко
Перишић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2956/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

104

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично тумачење,
68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 192/16, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2246/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2953/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Бјеловић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом(општа хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(oпшта
хирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Милош Бјеловић изабере у
звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др Милош
Бјеловић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2953/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а
на предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2349/2 од
5.7.2017. године и мишљења Већа научних области медицинских
наука, 02-01 број: 61202-2954/2-17 од 13.7.2017. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирослав Гранић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом(oпшта хирургија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(општа
хирургија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.6.2017. године
објављивањем на интернет страници Медицинског факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 5.7.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Гранић изабере
у звање редовног професора.
Медицински факултет је дана 7.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.7.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 13.7.2017. године дало је мишљење да се др
Мирослав Гранић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2954/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ1 12/10 од 22. јуна 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2664/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Милош Танасијевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Елементи машинских и енергетских система.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 5.4.2017. године у
Београду, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Елементи машинских и енергетских система,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.5.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Милош
Танасијевић изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 26.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Милош Танасијевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2664/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ1 13/10 од 22. јуна 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2665/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Предраг Јованчић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Механизација у рударству и енергетици.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 5.4.2017. године у
Београду, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Механизација у рударству и енергетици, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.5.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Јованчић
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 26.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Предраг Јованчић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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, 20.9.2017. године; Број: 61202-2665/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17
и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног
већа Машинског факултета, број: 705/6 од 13. јула 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612023097/2-17 од 28.8.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирјана Мисита, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну
област Индустријско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 5.4.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Индустријско инжењерство, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.6.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Мисита изабере у
звање редовног професора.
Машински факултет је дана 18.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.8.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 28.8.2017. године дало је мишљење да се др Мирјана Мисита
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-3097/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17
и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног
већа Машинског факултета, број: 506/9 од 22. јуна 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612022666/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Лидија Матија, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну
област Биомедицинско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 8.3.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Биомедицинско инжењерство,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.4.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Лидија Матија изабере у
звање редовног професора.
Машински факултет је дана 26.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Лидија Матија
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2666/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17
и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног
већа Машинског факултета, број: 294/6 од 22. јуна 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612022667/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Милош, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну
област Опште машинске конструкције.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 14.2.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Опште машинске конструкције,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.5.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело је одлуку о

Година LVI, број 202, 20. март 2018.

117

утврђивању предлога да се кандидат др Марко Милош изабере у
звање редовног професора.
Машински факултет је дана 26.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Марко Милош
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2667/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Техничког факултета у Бору, број: VI/5-5-ИВ-1 од 6. јула 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2870/2-17 од 28.8.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Миле Димитријевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Технички факултет у Бору, за
ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 17.5.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Хемија, хемијска
технологија и хемијско инжењерство, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.6.2017. године, у
библиотеци, на сајту и на огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
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Бору, на седници одржаној дана 6.7.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Миле Димитријевић
изабере у звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 10.7.2017. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.8.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници
одржаној дана 28.8.2017. године дало је мишљење да се др Миле
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2870/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42.
ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Техничког факултета у Бору, број: VI/5-1-ИВ-2 од 22. јуна 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2669/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Манасијевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Технички факултет у Бору, за
ужу научну област Екстрактивна металургија и металуршко
инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 15.3.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Екстрактивна
металургија и металуршко инжењерство, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 9.5.2017. године, у
библиотеци, на сајту и на огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у
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Бору, на седници одржаној дана 22.6.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Манасијевић
изабере у звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 26.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници
одржаној дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Драган
Манасијевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2669/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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, 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, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/20 од 22. јуна 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2671/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Грујић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Технолошко-металуршки факултет,
за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских
производа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 12.4.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног
или редовног професора, за ужу научну област Инжењерство
неорганских хемијских производа, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.5.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
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металуршког факултета, на седници одржаној дана 22.6.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Снежана Грујић изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 23.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Снежана Грујић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2671/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
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, 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, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/19 од 22. јуна 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-2672/2-17 од 11.7.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Повреновић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Технолошко-металуршки факултет,
за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 12.4.2017.
године у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине, због потребе Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.5.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошкометалуршког факултета, на седници одржаној дана 22.6.2017.
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Драган Повреновић изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 23.6.2017. 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 4.7.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 11.7.2017. године дало је мишљење да се др Драган Повреновић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.9.2017.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.9.2017. године; Број: 61202-2672/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење,
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 195/16) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Економског
факултета, број: 3276/2 од 21.9.2017. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, број: 61202-3877/2-17
од 10.10.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Драган Лончар у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Пословна економија и менаџмент.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је у листу „Послови“ број 732 од 28.6.2017.
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
ужу научну област Пословна економија и менаџмент, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.7.2017. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 20.9.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Драган Лончар изабере у
звање редовног професора.
Економски факултет је дана 28.9.2017. 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 3.10.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 10.10.2017. године дало је мишљење да се др Драган
Лончар може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25.10. 2017. године; Број: 61202-3877/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење,
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач.
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 195/16) и
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“,
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Економског
факултета, број: 3277/2 од 21.9.2017. године и мишљења Већа
научних области правно-економских наука, број: 61202-3875/2-17
од 10.10.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Весна Рајић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Статистика и математика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је у листу „Послови“ број 732 од
28.6.2017. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Статистика и математика, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.7.2017. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 20.9.2017. године, донело је одлуку
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о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Рајић изабере у
звање редовног професора.
Економски факултет је дана 28.9.2017. 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 3.10.2017.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 10.10.2017. године дало је мишљење да се др Весна
Рајић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3875/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Факултета организационих наука, број: 4/53 од 6. септембра 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-3549/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Синиша Влајић, у звање редовног професора на
Универзитету у Београду - Факултет организационих наука, за ужу
научну област Софтверско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 5.7.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Софтверско инжењерство, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.7.2017. године, у
библиотеци и на огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
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организационих наука, на седници одржаној дана 6.9.2017. године,
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Синиша
Влајић изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 8.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Синиша Влајић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3549/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Саобраћајног факултета, број: 468/6 од 12. септембра 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612023610/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранка Димитријевић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Саобраћајни факултет,
за ужу научну област Операциона истраживања у поштанском и
телекомуникационом саобраћају.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет је дана 19.4.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или редовног
професора, за ужу научну област Операциона истраживања у
поштанском и телекомуникационом саобраћају, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.7.2017. године, у
библиотеци Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета,
на седници одржаној дана 12.9.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Бранка Димитријевић
изабере у звање редовног професора.
Саобраћајни факултет је дана 14.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници
одржаној дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Бранка
Димитријевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
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, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3610/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 1337/7 од 12. септембра 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-3603/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Томислав Шекара, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Електротехнички факултет, за ужу
научну област Аутоматика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 12.7.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Аутоматика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.8.2017. године, на
сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
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факултета, на седници одржаној дана 12.9.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Томислав Шекара
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 15.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Томислав Шекара
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3603/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 1416/7 од 12. септембра 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-3602/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелица Протић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Електротехнички факултет, за ужу
научну област Рачунарска техника и информатика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 19.7.2017. године
у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Рачунарска техника и
информатика, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.8.2017. године,
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
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факултета, на седници одржаној дана 12.9.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелица Протић
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 15.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Јелица Протић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3603/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/39 од 14. септембра
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука,
број: 61202-3595/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мелина Калагасидис Крушић, у звање редовног
професора на Универзитету у Београду - Технолошко-металуршки
факултет, за ужу научну област Полимерно инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технолошко-металуршки факултет је дана 12.4.2017.
године у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у
звање ванредног или редовног професора, за ужу научну област
Полимерно инжењерство, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.6.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
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металуршког факултета, на седници одржаној дана 14.9.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Мелина Калагасидис Крушић изабере у звање редовног професора.
Технолошко-металуршки факултет је дана 15.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Мелина
Калагасидис Крушић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3595/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16),
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Машинског факултета, број: 1057/6 од 31. августа 2017. године
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 612023346/2-17 од 25.9.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Маја Тодоровић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду - Машински факултет, за ужу научну
област Термотехника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Машински факултет је дана 24.5.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или
редовног професора, за ужу научну област Термотехника, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.7.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета,
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на седници одржаној дана 31.8.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Маја Тодоровић изабере у
звање редовног професора.
Машински факултет је дана 4.9.2017. 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 18.9.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.9.2017. године дало је мишљење да се др Маја Тодоровић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
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 Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3346/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са 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., 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
Биолошког факултета, број: 15/235 од 12.07.2017. године и
мишљења Већа научних области природних наука, број: 612023095/2-17 од 21.09.2017. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Срећко Ћурчић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну
област Морфологија, систематика и филогенија животиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 24.05.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија
животиња, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.06.2017. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 12.07.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Срећко Ћурчић изабере у
звање редовног професора.
Биолошки факултет је дана 20.07.2017. 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 14.09.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 21.09.2017. године дало је мишљење да се др Срећко Ћурчић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3095/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са 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 Шумарског
факултета, број: 01-3/64 од 27.09.2017. године и мишљења Већа
научних области биотехничких наука, број: 61202-4122/2-17 од
17.10.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Белановић Симић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за
ужу научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 14.06.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за
ужу научну област Ерозија и конзервација земљишта и вода, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.07.2017. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 27.09.2017. године, донело је одлуку о
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утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Белановић Симић
изабере у звање редовног професора.
Шумарски факултет је дана 09.10.2017. 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 10.10.2017.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 17.10.2017. године дало је мишљење да се др Снежана
Белановић Симић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-4122/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са 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, 195/16, 197/17 и
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа
Физичког факултета, број: 98/4 од 28.6.2017. године и мишљења
Већа научних области природно-математичких наука, 02-01 број:
61202-2758/2-17 од 18.9.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јован Пузовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Физички факултет, за ужу научну област
Нуклеарна физика .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Физички факултет је дана 8.2.2017. године објавио конкурс
за избор у звање редовног професора или ванредног професора, за
ужу научну област Нуклеарна физика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.4.2017. године
објављивањем на интернет страници Физичког факултетa.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета,
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на седници одржаној дана 28.6.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Јован Пузовић изабере у
звање редовног професора.
Физички факултет је дана 30.6.2017. 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 11.9.2017.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 18.9.2017. године дало је мишљење да се
др Јован Пузовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
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, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-2758/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од
21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа Факултета спорта
и физичког васпитања, број: 02.бр.796/17 од 12.9.2017. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-3545/2-17 од 26.9.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марина Ђорђевић Никић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду- Факултет спорта и
физичког васпитања, за ужу научну област Биомедицинске науке
у физичком васпитању, спорту и рекреацији.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 5.4.2017.
године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање
редовног професора, за ужу научну област Биомедицинске науке у
физичком васпитању, спорту и рекреацији.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.7.2017. године
објављивањем на интернет страници и библиотеци Факултета
спорта и физичког васпитања .
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и
физичког васпитања, на седници одржаној дана 12.9.2017. године,
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марина
Ђорђевић Никић изабере у звање редовног професора.
Факултета спорта и физичког васпитања је дана 13.9.2017.
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 19.9.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 26.9.2017. године дало је мишљење да се др Марина
Ђорђевић Никић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду,
па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3545/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 145. Закона о високом образовању ("Службени
гласник РС", број: 88/17), a у складу са 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017.
године), а на предлог Изборног већа Eлектротехничког факултета,
број: 635/8 од 16.5.2017. године и мишљења Већа научних области
природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-2311/2-17 од
18.9.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Синиша Јешић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду- Електротехнички факултет, за ужу
научну област Примењена математика .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 29.3.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Примењена математика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.4.2017. године
објављивањем на интернет страници Електортехничког факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
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факултет, на седници одржаној дана 16.5.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Синиша Јешић
изабере у звање редовног професора.
Електротехнички факултет је дана 2.6.2017. 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 11.9.2017.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 18.9.2017. године дало је мишљење да се
др Синиша Јешић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3545/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са 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, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 21.6.2017. године),
а на предлог Изборног већа Maтематичког факултета, број: 159/4
од 19.5.2017. године и мишљења Већа научних области природноматематичких наука, 02-01 број: 61202-2793/2-17 од 18.9.2017.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.10.2017.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Зоран Петровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Математички факултет, за ужу научну
област Алгебра и математичка логика .
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Математички факултет је дана 8.3.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Алгебра и математичка логика.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.4.2017. године
објављивањем на интернет страници Математичког факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког
факултета, на седници одржаној дана 19.5.2017. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Петровић
изабере у звање редовног професора.
Математички факултет је дана 4.7.2017. 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 11.9.2017.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 18.9.2017. године дало је мишљење да се
др Зоран Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
године разматрао је захтев Maтематичког 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, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3545/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), а у складу са 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: 01-1938/2-2.1 од 18.09.2017. године и мишљења
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број:
61202-3842/2-17 од 28.09.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 25.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ Борислав Петровић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Архитектонски факултет, за ужу научну
област Архитектонско пројектовање.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Архитектонски факултет је дана 24.06.2017. године у листу
„Политика“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Архитектонско пројектовање, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.08.2017. године у
листу „Политика“ и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског
факултета, на седници одржаној дана 18.09.2017. године, донело је
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одлуку о утврђивању предлога да се кандидат Борислав Петровић
изабере у звање редовног професора.
Архитектонски факултет је дана 22.09.2017. 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 22.09.2017.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 28.09.2017. године дало је мишљење да се
Борислав Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.10.2017.
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, 25. 10. 2017. године; Број: 61202-3842/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), чл. 42. ст.
1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и
189/16), чл. 24. ст. 3. Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09,
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 поводом приговора кандидата
Милорада Јанића број: 2404/3 од 6.04.2009. године на одлуку
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број:
03-612-19/15/09 од 12.03.2009. године и пресуде Управног суда,
број 5 У-3428/15 од 8.06.2017. године којом је уважена тужба др
Милорада Јанића и поништена одлука Сената, број 612-20150/712 од 21.1.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.9.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
1. Одбија се приговор кандидата др Милорада Јанића на
одлуку Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 612-19/15/09 од 12.03.2009. године.
2. Потврђује се одлука Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број 612-19/15/09 од 12.03.2009. године,
којом др Милорад Јанић није изабран у звање ванредног професора
на Универзитету у Београду-Шумарски факултет за ужу научну
област Геодезија.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правоснажном пресудом Управног суда, број 5 У-3428/15 од
8.6.2017. године уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића
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и поништена је одлука Сената Универзитета у Београду број:
612-20150/7-12 од 21.1.2015. године и предмет је враћен Сенату
на поновно одлучивање. Управни суд је оценом навода тужбе,
одговора на тужбу и списа предмета нашао да је тужба основана из
следећих разлога:
По оцени суда основано се у тужби оспорава законитост
одлуке Сената јер је донета уз повреду одредбе члана 69. став 2.
Закона о управним споровима којом је прописано да ако треба
уместо поништеног управног акта донети други, надлежни орган
(Сенат) је дужан да тај акт донесе без одлагања, а најкасније у року
од 30 дана од дана достављања пресуде, при чему је везан правним
схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка. По
оцени суда Сенат, поступајући у извршењу пресуде Управног суда
од 18.9.2014. године, није поступио по налогу суда из наведене
пресуде чиме је учинио повреду одредбе члана 69. став 2. Закона
о управним споровима, будући да је у образложењу своје одлуке
Сенат само навео да приговор није основан, али није ценио наводе
приговора које тужилац понавља и у тужби, да је конкурс на
који се пријавио објављен дана 30.9.2008. године, а да услови за
избор по наведеном конкурсу нису цењени према критеријумима
који су били на снази у време објављивања конкурса, већ према
Критеријумима који су ступили на снагу након тога, због чега
Суд сматра да приговор није ни разматран, нити оспорена одлука
садржи разлоге о томе који се критеријуми примењују у конкретном
случају и који датум се узима као датум покретања поступка за
избор у одговарајуће звање. По оцени суда одлука Сената је донета
уз повреду одредбе члана 235. став 2 Закона о општем управном
поступку којом је прописано да се у образложењу другостепеног
решења морају оценити сви наводи жалбе. Суд је имао у виду
да тужени, дајући одговор на тужбу напомиње применом којих
критеријума су цењени услови за избор по предметном конкурсу,
али да се одговором на тужбу не отклања овај недостатак одлуке
Сената јер образложење, као део одлуке у коме се наводе правни
основ и разлози који упућују на одлуку каква је дата у диспозитиву,
мора да буде садржано у самој одлуци.
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Такође, суд сматра да Сенат није дао разлоге на основу којих
је критеријума др Милорад Јанић вреднован као кандидат, као ни
разлоге за провостепену одлуку да тужилац не буде изабран у звање
ванредног професора, иако су Комисија за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима и Изборно веће Шумарског факултета
дали предлог да се др Милорад Јанић изабере у звање ванредног
професора. Веће научних области грађевинско-урбанистичких
наука и Сенат ниједном речју не наводе разлоге због чега нису
прихватили предлог Шумарског факултета и у чему се састоји
различито вредновање рада др Милорада Јанића између Комисије
и Већа научних области. С обзиром на то да се у списима предмета
не налази конкурс од 30.9.2008. године, суд није био у могућности
да утврди шта је истим предвиђено као мерило за вредновање
кандидата, односно да ли је конкурсом прописано по којим
критеријумима ће се вршити вредновање рада кандидата.
С обзиром на то да је Законом о управним споровима
(‘’Службени гласник РС’’, број 111/09) прописано је да када суд
поништи акт против кога је био покренут управни спор, предмет
се враћа у стање поновног решавања по жалби (члан 69. Закона),
Сенат Универзитета је на седници одржаној 20.9.2017. године
поново размотрио приговор др Милана Јанића, број 2404/3 од
6.4.2009. године на одлуку Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број: 612-19/15/09 од 12.03.2009. године,
мишљење Већа научних области грађевинско-урбанистичких
наука од 23.06.2009. године по питању навода из приговора, као
и преимедбе суда у погледу поступка из образложења пресуде
Управног суда, број 5 У-3428/15 од 8.6.2017. године и утврдио
следеће:
Шумарски факултет је дана 30.09.2008. године у листу
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора,
за ужу научну област Геодезија, због потреба факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.11.2008. године
преко Библиотеке и објављивањем на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
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пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 18.12.2008. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Јанић изабере у
звање ванредног професора.
Шумарски факултет је дана 15.01.2009. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.03.2009.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 12.03.2009. године разматрало је захтев
Шумарског факултета и утврдило да кандидат не испуњава услове
за избор у звање ванредног професора прописане Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду из разлога
што нема ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе.
Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је
факултету ради уручења кандидату дана 16.03.2009. године.
На ову одлуку Већа кандидат др Милорад Јанић благовремено
је изјавио приговор у коме је наведено да је образложење одлуке
Већа научних области којом није изабран у звање ванредног
професора због тога што, како је наведено, нема рад у научном
часопису са SCI листе, супротно члану 8. Критеријума у коме је
наведено да ће се Критеријуми примењивати од 1.10.2008. године,
из разлога што је поступак за избор у звање започео пре наведеног
датума, те се не могу примењивати на предмете који су већ у
поступку.
Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Веће научних области грађевинско-урбанистичких
наука, на седници одржаној 23.06.2009. године, разматрало је
приговор кандидате и утврдило да је приговор неоснован и да
остаје при својој одлуци.
Веће научних области је дана 24.06.2009. године доставило
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приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из
приговора Сенату, на надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.07.2009. године,
разматрао је приговор кандидата и мишљење Већа по питању
навода из приговора и утврдио је да је приговор неоснован и да
кандидат не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању и чланом 124. Статута Универзитета у
Београду, па је донета одлука да се одбија приговор др Милорада
Јанића и потврђује одлука Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број 03-612-19/15/09 од 12.03.2009.
Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Окружном
суду у Београду дана 7.10.2009. године којом је тражио поништај
коначне одлуке Сената Универзитета, број 150-9/XXXVII-4 oд
15.07.2009. године којом се одбија његов приговор и потврђује
одлука Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука
од 12.03.2009. године.
Поступајући по налогу суда Универзитет је дана 4.11.2009.
године доставио суду одговор на тужбу и све списе који се односе
на овај предмет.
Правоснажном пресудом Управног суда-Одељења у Новом
Саду, број III-3 У-14724/10(2009) од 22.07.2011. године уважена је
тужба тужиоца др Милорада Јанића и поништена је одлука Сената
Универзитета у Београду од 15.07.2009. године због недостатка
записника са седнице Сената у списима предмета.
Сенат Универзитета, као највиши стручни орган, је на седници
одржаној 16.05.2012. године поново разматрао приговор проф. др
Милорада Јанића број: 2404/3 од 6.04.2009. године на одлуку Већа
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 03-61219/15/09 од 12.03.2009. године и утврдио да је приговор неоснован
и да кандидат не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у
Београду као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у
Београду, из разлога наведених у одлуци Већа научних
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области грађевинско-урбанистичких наука, број 03-612-19/15/09
од 12.03.2009. године.
Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном суду у
Београду дана 19.7.2012. године којом је тражио поништај коначне
одлуке Сената Универзитета, број: 18831/XXXI-16 од 16.5.2012.
године којом се одбија приговор др Милорада Јанића и потврђује
одлука Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука
од 16.03.2009. године. У тужби је наведено да је др Милорад
Јанић испуњавао услове за избор у звање ванредног професора у
моменту расписивања конкурса, јер су Критеријуми ступили на
снагу 1.10.2008. године, дан после објављивања конкурса за избор
у звање ванредног професора на Шумарском факултету, на који се
тужилац пријавио. Тужилац је тражио и да се Управни суд упусти у
мериторно одлучивање.
Поступајући по налогу суда Универзитет је 30.8.2012. године
доставио одговор на тужбу у коме је, између осталог, наведено да
је Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08
и 144/08) прописано да ће се ови критеријуми примењивати
од 1. октобра 2008. године, а да ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Гласнику Универзитета’’ (5. април 2008.
године). С тим у вези, 30.09.2008. године Универзитет је упутио
допис деканима факултета, a пре тога и председницима већа
научних области, да ће се приликом избора у звања наставника
по конкурсима расписаним после 5. априла 2008. године, ови
критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. године. Дакле , на
седницама већа научних области се од 1. октобра 2008. године на
све изборе у звања примењују Критеријуми, уколико је конкурс
расписан после 5. априла 2008. године.
Правоснажном пресудом Управног суда, број 15 У-9562/12 од
18.09.2014. године уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића
и поништена је одлука Сената Универзитета у Београду број: 18831/
XXXI-16 од 16.5.2012. године. Управни суд је оценом навода тужбе,
одговора на тужбу и списа предмета нашао да је тужба основана из
следећих разлога:
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Тужилац је у поднетом приговору Сенату истицао да је
конкурс за избор у звање ванредног професора објављен 30.9.2008.
године, па сматра да се Критеријуми за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, који су ступили на снагу 1.10.2008.
године, на основу којих је, између осталог, донета оспорена одлука,
не могу применити на предмете који су у поступку.
Управни суд је оценио да је оспореном одлуком Сената
повређен закон на штету тужиоца јер је у образложењу одлуке
Сената само наведено да приговор није основан, али да нису
цењени наводи приговора да је конкурс објављен 30.9.2018.
године, а да услови за избор по наведеном конкурсу нису цењени
према Критеријумима који су били на снази у време објављивања
конкурса, већ према Критеријумима који су ступили на снагу
након тога, због чега сматра да приговор није ни разматран, нити
оспорена одлука садржи разлоге о томе који се критеријуми
примењују у конкретном случају и који датум се узима као датум
покретања поступка за избор у звање. При томе, разлози о датим
наводима нису садржани ни у образложењу провостепене одлуке
од 12.3.2009. године, нити је јасно означено применом којих
Критеријума је цењена испуњеност услова за избор по наведеном
конкурсу. Оспорена одлука је донета уз повреду одредбе чл. 235.
ст. 2. Закона о општем управном поступку којом је прописано
да се у образложењу другостепеног решења морају оценити сви
наводи жалбе (приговора). Суд је имао у виду да је Универзитет у
одговору на тужбу навео применом којих критеријума су цењени
услови за избор по предметном конкурсу, али да то не отклања овај
недостатак оспореног акта, јер је то требало да буде садржано у
образложењу одлуке Сената.
С обзиром на то да је Законом о управним споровима
(‘’Службени гласник РС’’, број 111/09) прописано је да када суд
поништи акт против кога је био покренут управни спор, предмет се
враћа у стање поновног решавања по жалби, Сенат Универзитета је
на седници одржаној 21.1.2015. године поново разматрао приговор
кандидата др Милорада Јанића, број 2404/3 од 6.4.2009. године на
одлуку Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,
број: 612-19/15/09 од 12.03.2009. године, као и мишљење Већа
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научних области грађевинско-урбанистичких наука од 23.06.2009.
године по питању навода из приговора.
На основу наведеног, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21.1.2015. године, утврдио је да је приговор др Милорада
Јанића неоснован и да он не испуњава услове прописане чл. 64. и 65.
Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у
Београду као и услове прописане Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, из следећих разлога:
1. Шумарски факултет је дана 30.09.2008. године у листу
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора,
за ужу научну област Геодезија, на основу претходно обављене
процедуре на Факултету.
2. Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08 и 144/08) прописано да ће се ови критеријуми примењивати
од 1. октобра 2008. године (члан 8.), а чланом 9. прописано је
да ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Гласнику
Универзитета’’ (5. април 2008. године). С тим у вези, 30.09.2008.
године Универзитет је упутио допис деканима факултета, a пре
тога и председницима већа научних области, да ће се приликом
избора у звања наставника по
конкурсима расписаним после 5. априла 2008. године, ови
критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. године. Дакле , на
седницама већа научних области се од 1. октобра 2008. године на
све изборе у звања примењују Критеријуми, уколико је конкурс
расписан после 5. априла 2008. године.
С обзиром на то да је конкурс за избор у звање ванредног
професора на који се пријавио др Милорад Јанић расписан
30.9.2008. године, дакле скоро 6 месеци после ступања на снагу
Критеријума (5. април 2008.), а да је захтев Шумарског факултета
за избор у звање др Милорада Јанића разматран на седници Већа
научних области одржаној 12.03.2009. године, дакле 5 месеци
после почетка примене Критеријума (1.10.2008.), одлучено је као
у изреци.
Од 36 присутних чланова Сената у моменту гласања, за
прихватање приговора др Милорада Јанића није гласао ниједан
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члан Сената, против прихватања приговара било је 36 чланова
Сената, а ниједан члан Сената није био ‘’уздржан’’.
Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном
суду у Београду дана 28.2.2015. године у којој оспорава законитост
одлуке Сената од 21.1.2015. године наводећи да је до дана
подношења тужбе водио два управна спора пред Управним судом
и да по другој пресуди Управног суда Сенат Универзитета није
поступио приликом доношења одлуке од 21.1.2015. године. У
тужби се указује да је поступак за избор наставника започет дана
30.6.2008. године на седници Катедре, да је конкурс објављен
30.9.2008. године, а да су Критеријуми на основу којих није изабран
у звање ступили на снагу 1.10.2008. године, дакле дан после
објављивања конкурса. Својим приговором изјављеним Сенату
др Милорад Јанић је указао на ову околност, а у одлуци чији се
поништај тражи ова околност уопште није коментарисана, већ се
само понавља констатација да тужилац нема објављен ниједан рад
у научном часопису са SCI листе. Тужилац је тражио да Управни
суд уважи тужбу, поништи оспорену одлуку и да тужиоца изабере у
звање ванредног професора са датумом 16.03.2009. године.
Поступајући по налогу суда Универзитет је 23.3.2015. године
доставио одговор на тужбу у коме је, између осталог, наведено да
су нетачни наводи тужиоца да су ‘’Критеријуми на основу којих је
тужилац одбијен ступили на снагу 1.10.2008. године’’ јер је чланом
9. Критеријума прописано да ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Гласнику Универзитета’’ (5. април 2008. године).
Такође, нетачни су наводи тужиоца да његов приговор није ни
разматран на седници Сената, као и да Сенат у одлуци о одбијању
приговора није одговорио на наводе изнете у приговору, те се ова
одлука не може преиспитати. У образложењу одлуке Сената од
21.1.2015. године јасно је одговорено на све наводе из приговора
тужиоца (страна 4. и 5. наведене одлуке).
Такође, нетачна је тврдња тужиоца да измена критеријума
на крају изборног периода доводи до правне несигурности,
јер је примена критеријума одложена за 6 месеци да би се
универзитетска јавност упознала са условима за избор у звања
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наставника, а прелазне одредбе члана 7. Критеријума за стицање
звања наставника донете су да би се заштитили наставници који
су се затекли у звању доцента или ванредног професора на дан
ступања на снагу ових критеријума и да би имали времена да
испуне прецизиране услове за избор у звања наставника.
Сенат Универзитета, имајући у виду све наведено, на седници
одржаној 20.9.2017. године, оценио је:
1. Да је Шумарски факултет дана 30.09.2008. године у листу
Послови објавио конкурс за избор у звање ванредног професора,
за ужу научну област Геодезија, на основу претходно обављене
процедуре на Факултету.
2. Да је Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број
140/08 и 144/08) прописано да ће се ови критеријуми примењивати
од 1. октобра 2008. године (члан 8.), а чланом 9. прописано је
да ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Гласнику
Универзитета’’ (5. април 2008. године). Примена критеријума
одложена за 6 месеци да би се универзитетска јавност упознала са
условима за избор у звања наставника, а прелазне одредбе члана
7. Критеријума за стицање звања наставника донете су да би се
заштитили наставници који су се затекли у звању доцента или
ванредног професора на дан ступања на снагу ових критеријума
и да би имали времена да испуне прецизиране услове за избор у
звања наставника. С тим у вези, 30.09.2008. године Универзитет је
упутио допис деканима факултета, a пре тога и председницима већа
научних области, да ће се приликом избора у звања наставника
по конкурсима расписаним после 5. априла 2008. године, ови
критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. године. Дакле , на
седницама већа научних области се од 1. октобра 2008. године на
све изборе у звања, а не само на избор др Милорада Јанића у звање
ванредног професора, примењују Критеријуми уколико је конкурс
расписан после 5. априла 2008. године.
3. Да је конкурс за избор у звање ванредног професора на
који се пријавио др Милорад Јанић расписан 30.9.2008. године,
дакле скоро 6 месеци после ступања на снагу Критеријума (5.
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април 2008.), а да је захтев Шумарског факултета за избор у звање
др Милорада Јанића разматран на седници Већа научних области
одржаној 12.03.2009. године, дакле 5 месеци после почетка
примене Критеријума (1.10.2008.).
4. Да је чланом 4. Критеријума, тачка В) Групација техничкотехнолошких наука прописано као услов за избор у звање ванредног
професора ‘’најмање два рада објављена после избора у звање
доцента у научим часописима са SCI листе, односно у часописима
са SSCI или AHCI листе’’.
5. Да је Веће научних области грађевинско-урбанистичких
наука, на седници одржаној дана 12.03.2009. године разматрало
захтев Шумарског факултета и утврдило да др Милорад Јанић не
испуњава услове за избор у звање ванредног професора прописане
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду из разлога што нема ниједан објављен рад у научном
часопису са SCI листе.
6. Да су наведеним Критеријумима само прецизирани услови
за избор у звања наставника, прописани чланом 64. Закона о високом
образовању. Чл. 64. и 65. Закона о високом образовању прописани
су услови за избор у звање наставника, а такође је прописано
да се ближи услови за избор у звање утврђују општим актом
високошколске установе. Чланом 124. Статута Универзитета у
Београду прописани су елементи за вредновање приликом избора
у звање. И Закон о високом образовању, као и Статут Универзитета,
поред осталих услова, предвиђају да у звање ванредног професора
може бити изабрано лице које, поред осталог, ‘’има више научних
радова од значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној,
односно уметничкој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима, са рецензијама....’’, а др Милорад
Јанић, према оцени Већа научних области и Сената Универзитета
нема ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе, тако
да не испуњава ни услове прописане чланом 64. Закона о високом
образовању, а не само услове прописане Критеријумима које је
донео Сенат Универзитета.
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7. Да Устав Републике Србије, као и Закон о високом
образовању предвиђају аутономију Универзитета у погледу избора
у звања наставника, односно да једино стручни органи (Сенат и
већа научних области) могу да се баве питањима избора у звање и
да цене испуњеност услова за избор у звање прописаних Законом и
општим актима Универзитета, што је и став Врховног касационог
суда изнет у пресуди број: Рев2 1110/2013 од 19.3.2014. године.
Став Врховног касационог суда је да оцену испуњености услова
за избор у звање може дати само одговарајући орган у складу са
Законом, док суд нема овлашћења да даје такву оцену о оваквом
спору јер је законом уређен поступак избора у звање наставника у
функцији очувања начела аутономије универзитета (факултета).
И Први основни суд у Београду, у парници из радног односа,
решењем број 5П1.бр.106/17 од 25.5.2017. године, огласио се
ненадлежним наводећи да је избор наставника на факултету,
односно оцена испуњености услова за избор неког лица у звање
наставника у искључивој ингеренцији Универзитета, у смислу
одредби Закона о високом образовању и одредби Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду и да је реч о аутономном
праву факултета, односно Универзитета.
8. Да је одлуком Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број 61202-2680/2-14 од 1. јула 2014. године
др Милорад Јанић изабран у звање ванредног професора на
Универзитету у Београду-Шумарски факултет за ужу научну област
Геодезија, по новом конкурсу који је расписан 5.3.2014. године, а
по стицању услова за избор у звање, па су престали разлози за даље
вођење управног спора.
Да би приговор кандидата био прихваћен и кандидат био
изабран у звање наставника потребно је, у складу са Статутом
Универзитета, да гласа већина од укупног броја чланова Сената.
Сенат броји 46 чланова. Од 33 присутна члана Сената у моменту
гласања, за прихватање приговора др Милорада Јанића није гласао
ниједан члан Сената, против прихватања приговара био је 31 члан
Сената, а 2 члана Сената била су ‘’уздржана’’.
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На основу наведеног донета је одлука као у изреци.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у
звање може покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана пријема одлуке.
(Београд, 20. 9 . 2017. године; Број: 612-20150/13-12)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07- аутентично тумачење), члана 135. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета у Београду,
број: 1701/1 од 3. јула 2017. године и предлог Већа групације
друштвено-хуманистичких наука број 61202-2842/2-17 од 7. јула
2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
20. септембра 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Хосе Марија Капарос Лера (Универзитет у
Барселони, Шпанија) у звање гостујућег професора Универзитета
у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет доставио је образложени предлог број:
1701/1 од 3. јула 2017. године да се проф. др Хосе Марија Капарос
Лера, професор Универзитет у Барселони, Шпанија изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 9. 2017. године; Број: 61202-2842/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15,
87/16 и 100/07- аутентично тумачење), члана 135. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“,
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
135/07, 178/14) а на предлог Грађевинског факултета у Београду,
број: 22/15-3 од 28. фебруара 2017. године и предлог Већа групације
техничко-технолошких наука број 61202-985/2-17 од 21. јуна 2017.
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.
септембра 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Слободан Симоновић, редовни професор
на Универзитету Западног Онтарија, Лондон, Канада, у звање
гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет доставио је образложени предлог број:
22/15-3 од 28. фебруара 2017. године да се проф. др Слободан
Симоновић, редовни професор на Универзитету Западног
Онтарија, Лондон, Канада, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука разматрало
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 9. 2017. године; Број: 61202-985/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 105а. став 1. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење
и 68/15), члана 17. став 6. Правилника о вредновању страних
студијских програма и признавању страних високошколских
исправа ради наставка образовања („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 187/16), а по жалби Душана (Мирољуб) Ранђеловића
на Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, број 06-61301-5059/7-16 од 13. марта 2017. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 20. септембра.2017. године,
донео је
ОДЛУКУ
УСВАЈА СЕ жалба Душана (Мирољуб) Ранђеловића на
Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-5059/7-16 од 13.03.2017. године.
ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог нивоа високог
образовања стечена на високошколској установи Universita degli
Studi di Napoli Federico II, Напуљ, Италија, која је под бр. 2013 N
II издата 07.02.2013. године на име Душан (Мирољуб) Ранђеловић.
Овим признавањем Душан (Мирољуб) Ранђеловић стекао
је право на наставак образовања на Универзитету у Београду –
Машински факултет, студијски програм докторских академских
студија (Машинско инжењерство), уколико испуни услове уписа
и рангира се на листи у оквиру одобреног броја за упис студената.
Просечна оцена на претходним нивоима високог образовања
усклађена са системом образовања Републике Србије износи 9,17
(девет и 17/100), а укупан број признатих бодова у систему ЕСПБ
је 300.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратио се Душан (Мирољуб)
Ранђеловић, рођен 26.05.1988. године у Нишу, Република Србија,
захтевом за признавање високошколске исправе другог нивоа
високог образовања, стечене на високошколској установи Universita degli Studi di Napoli Federico II, Напуљ, Италија, на којој
је именовани стекао образовање. У прилогу захтева, кандидат
је доставио и документацију у вези са претходним високим
образовањем – диплома Universita degli Studi di Napoli Federico II,
Напуљ, Италија, стечена након окончаних трогодишњих основних
академских студија (180 ЕСПБ бодова).
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и
вредновања страног студијског програма. По прибављању података
о акредитованости стране високошколске установе на којој је
исправа стечена и студијског програма који је подносилац захтева
савладао, Комисија за вредновање страних студијских програма
и признавање страних високошколских исправа Универзитета у
Београду је, утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну
процену студијског програма, донела одлуку о вредновању страног
студијског програма, бр. 06-61301-5059/3-16 од 21.10.2016.
године. Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију,
достављена Машинском факултету, који је размотрио све списе
предмета и констатовао да је подносилац захтева стекао довољно
знања и вештина и да су испуњени услови за признавање стране
високошколске исправе ради наставка образовања. Комисија
Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог Факултета и
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку о
признавању, бр. 06-61301-5059/7-16.
На наведену Одлуку именовани је уложило жалбу бр. 0661301-5059/8-16, од 04.04.2017. године, са молбом да да се још
једном провери просечна оцена на претходним нивоима високог
образовања.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
10.05.2017. године разматрана је жалба кандидата и констатовано
да наводи из жалбе требало да буду испитани и поново израчунати

Година LVI, број 202, 20. март 2018.

173

просечну оцену. Машински факултет је упутио Универзитету
у Београду допис у којем је наведено да просечна оцена на
претходним нивоима високог образовања усклађена са системом
образовања Републике Србије износи 9,17 (девет и 17/100).
На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној
20.09.2017. године, утврђено је да постоје основи за преиначавање
Одлуке Комисије Универзитета, те је једногласно усвојена одлука
као у диспозитиву.
(Београд, 2. 10 . 2017. године; Број: 06-61301-5059/10-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 132. став 1. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017), члана 17. став 6. Правилника
о вредновању страних студијских програма и признавању страних
високошколских исправа ради наставка образовања („Гласник
Универзитета у Београду”, бр. 187/16), а по жалби Александре
(Душан) Тубин-Рацановић на Одлуку Комисије Универзитета у
Београду за вредновање страних студијских програма и признавање
страних високошколских исправа, број 06-61301-3871/4-16 од 19.
јуна.2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 25.
октобра 2017. године, донео је
ОДЛУКУ
ОДБИЈА СЕ жалба Александре (Душан) Тубин-Рацановић на
Одлуку Комисије Универзитета у Београду за вредновање страних
студијских програма и признавање страних високошколских
исправа, бр. 06-61301-3871/4-16 од 19.06.2017. године.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ Одлука Комисије Универзитета у Београду,
бр. 06-61301-3871/4-16 од 19.06.2017. године, којом се признаје
високошколска исправа о пређеном делу студијског програма
првог нивоа високог образовања, која је под бр. 2320 R 87 издата
07.10.1997. године од стране високошколске установе Свеучилиште
у Загребу – Економски факултет, Загреб, Република Хрватска, на
име Александра (Душан) Тубин-Рацановић.
Овим признавањем Александра (Душан) Тубин-Рацановић
стекла је право на укључивање у започети ниво високог образовања
на основним академским студијама (Економија, пословно
управљање и статистика – 240 ЕСПБ), на Универзитету у Београду
– Економски факултет, у складу са чл. 89. ст. 1. т. 2. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”
186/15 – пречишћен текст).
Кандидаткињи су признати следећи испити, у укупном обиму
од 41 ЕСПБ: Основе социологије, Политичка економија, Основе
статистике, Математика за економисте, Основе информатике.
Утврђени преостали део који кандидат треба да савлада, у
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укупном обиму од 199 ЕСПБ бодова, чине следећи испити:
- предмети прве године: Основи макроекономије (8 ЕСПБ),
Економика предузећа (8 ЕСПБ) и Финансијско рачуноводство (10
ЕСПБ);
- предмети друге године: Теорија цена (10 ЕСПБ), Економско
математички методи и модели (10 ЕСПБ), Национална економија
(9 ЕСПБ), Изборни страни језик (4 ЕСПБ), Међународна економија
(7 ЕСПБ), Стратегијски менаџмент (10 ЕСПБ), Изборни страни
језик за економисте (4 ЕСПБ);
- предмети треће и четврте године предвиђени наведеним
студијским програмом, у зависности од одабраног модула.
Просечна оцена усклађена са системом високог образовања
Републике Србије је 6,60 (шест и 60/100).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Универзитету у Београду обратила се Александра (Душан)
Тубин-Рацановић, рођена 22.10.1968. године у Приједору, Босна
и Херцеговина, захтевом за признавање високошколске исправе
о пређеном делу студијског програма првог нивоа високог
образовања, стечене на високошколској установи Свеучилиште у
Загребу – Економски факултет, Загреб, Република Хрватска.
Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и
вредновања страног студијског програма. По прибављању података
о акредитованости стране високошколске установе на којој је
исправа стечена и студијског програма који је подносилац захтева
савладала, Комисија за вредновање страних студијских програма
и признавање страних високошколских исправа Универзитета у
Београду је, утврдивши релевантне чињенице и обавивши стручну
процену студијског програма, донела одлуку о вредновању страног
студијског програма, бр. 06-61301-3871/2-16 од 01.02.2017. године.
Одлука о вредновању је, уз целокупну документацију, достављена
Економском факултету, који је размотрио све списе предмета и
констатовао да је подносилац захтева стекла довољно знања и
вештина и да су испуњени услови за признавање стране исправе
о пређеном делу студијског програма ради наставка образовања.
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Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир предлог
Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа,
донела је одлукуо признавању, бр. 06-61301-3871/4-16.
На наведену Одлуку именована је уложила жалбу бр. 0661301-3871/5-16, од 19.07.2017. године, са молбом да да се
предметна Одлука ревидира.
На седници Сената Универзитета у Београду одржаној
25.10.2017. године разматрана је жалба кандидаткиње и
констатовано је да нема елемената да односна Одлука буде
преиначени у корист жалбених навода, те је једногласно усвојена
Одлука као у диспозитиву.
(Београд, 25. 10 . 2017. године; Број: 06-61301-3871/6-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о раду етичких комисија и
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник
Универзитета у Београду број 193/16), а на предлог ректорског
колегијума, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.09.2017.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТА
За чланове Етичког одбора Универзитета именују се:
1. Проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких
наука, председник Етичког одбора
2. Проф. др Владимир Цветковић, Факултет безбедности,
председник Већа групације друштвено-хуманистичких наука,
заменик председника Етичког одбора
3. Проф. др Зорица Вујић, декан Фармацеутског факултета,
члан Етичког одбора
4. Проф. др Небојша Бојовић, декан Саобраћајног факултета,
члан Етичког одбора
5. Проф. др Гордана Ћирић Марјановић, декан Факултета за
физичку хемију, члан Етичког одбора
(Београд, 20. 9. 2017. године; Број: 06-3464/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 5. 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 Већа научних области техничких наука од 30.10.2017.
године, доносим
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Именује се др Јован Филиповић, редовни професор
Факултета организационих наука, за председника Већа научних
области техничких наука.
2. Именује се др Милица Калић, редовни професор
Саобраћајног факултета, за заменика председника Већа научних
области техничких наука.
(Београд, 2. 11. 2017. године; Број: 612-5816/20-16)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Архитектонског факултета од 18.9.2017. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ
НАУКА
1. Разрешавају се др Миодраг Несторовић и др Рајко Корица,
редовни професори Архитектонског факултета, чланства у Већу
научних области грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именују се арх. Зоран Лазовић и др Бранислав Жегарац,
редовни професори Архитектонског факултета, за чланове Већа
научних области грађевинско-урбанистичких наука.
3. Мандат чланова Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 1. 11. 2017. године; Број: 612- 4414/2-17)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду ("Гласник
Универзитета у Београду" број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Грађевинског факултета од 26.10.2017. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ
НАУКА
1. Разрешава се др Бранислав Ивковић, редовни професор
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Растислав Мандић, редовни професор
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 9. 11. 2017. године; Број: 612- 4585/2-17)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Шумарског факултета од 27.12.2017. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ
НАУКА
1. Разрешава се др Ратко Ристић, редовни професор
Шумарског факултета, чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Мирјана Оцокољић, редовни професор
Шумарског факултета, за члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 29. 1. 2017. године; Број: 612- 42/2-18)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Грађевинског факултета од 25.1.2018. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ
НАУКА
1. Разрешава се др Драган Благојевић, редовни професор
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
2. Именује се др Иван Алексић, редовни професор
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области
грађевинско-урбанистичких наука.
3. Мандат члана Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 1. 2. 2017. године; Број: 612- 404/2-18)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног
већа Технолошко-металуршког факултета од 26.10.2017. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Зорица Цвијовић, редовни професор
Технолошко-металуршког факултета, чланства у Већу научних
области техничких наука.
2. Именујe се др Татјана Волков-Хусовић, редовни професор
Технолошко-металуршког факултета, за члана Већа научних
области техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје
до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 1. 11. 2017. године; Број: 612-4422/2-17)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног
већа Техничког факултета у Бору од 9.11.2017. године, доносим

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Живан Живковић, редовни професор
Техничког факултета у Бору, чланства у Већу научних области
техничких наука.
2. Именујe се др Иван Михајловић, редовни професор
Техничког факултета у Бору, за члана Већа научних области
техничких наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје
до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 16. 11. 2017. године; Број: 612-4755/2-17)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног
већа Технолошко-металуршког факултета од 26.10.2017. године,
доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Разрешава се др Гордана Ушћумлић, редовни професор
Технолошко-металуршког факултета, чланства у Већу научних
области природних наука.
2. Именујe се др Весна Мишковић-Станковић, редовни
професор Технолошко-металуршког факултета, за члана Већа
научних области природних наука.
3. Мандат члана Већа научних области природних наука
траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 6. 11. 2017. године; Број: 612-4586/2-17)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа
Медицинског факултета од 18.1.2018. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Живана Милићевић, редовни професор
Медицинског факултета, чланства у Већу научних области
медицинских наука.
2. Именује се др Мирослав Раденковић, редовни професор
Медицинског факултета, за члана Већа научних области
медицинских наука.
3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука
траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 2. 2. 2017. године; Број: 612- 512/2-18)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о
већима научних области на Универзитету у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11,
165/11, 180/14, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног
већа Факултета политичких наука од 21.12.2017. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА
НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Иво Висковић, редовни професор
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области
правно-економских наука.
2. Именујe се др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор
Факултета политичких наука, за члана Већа научних области
правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских
наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 20. 2. 2017. године; Број: )
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 41. ст. 3. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр. 186/15 и бр. 189/16),
Веће института Универзитета у Београду, на седници одржаној 25.
децембра 2017. године донело је
ОДЛУКУ
I
Разрешава се др Борислав Грубор са Института за нуклеарне
науке „Винча“ чланства у Сенату Универзитета због престанка
мандата директора института.
II
Бира се др Милица Марчета-Канински са Института за
нуклеарне науке „Винча“ за члана Сената Универзитета.
(Београд, 25. 12. 2017. године; Број: 612-5284/2-2017)
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

