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На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’ број 201/18), а у складу са
чланом 35. Правилника о докторским студијама на Универзитету у
Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.
јуна 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПРОВЕРЕ ОРИГИНАЛНОСТИ
ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
КОЈЕ СЕ БРАНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак електронске
провере обима и садржине подударања текста одређене докторске
дисертације са текстовима који су доступни за поређење уз помоћ
специјализованог софтвера који је обезбедио Универзитет у
Београду (даље: Универзитет).
Поступак из става 1 овог члана је обавезна фаза у припреми
докторске дисертације за одбрану и претходи сачињавању
извештаја о подобности дисертације за одбрану.
Члан 2.
Универзитетска библиотека Светозар Марковић (даље:
Универзитетска библиотека) оснива електронску архиву
докторских дисертација Универзитета, које се подвргавају провери
(даље: електронска архива). Будући да су докторске дисертације
необјављена ауторска дела, електронска архива се налази у бази
података која није доступна за претраживање и индексирање
помоћу интернет претраживача.
Универзитетска библиотека снабдева све факултете у саставу
Универзитета, као и менторе докторских дисертација које се
подвргавају провери корисничким креденцијалима за приступ
електронској архиви ради спровођења радњи уређених овим
правилником.
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Универзитетска библиотека обезбеђује стручно обављање
послова који су јој поверени овим правилником.
Члан 3.
По завршеној изради докторске дисертације докторанд
предаје исту у електронском облику (PDF формат одговарајућих
техничких карактеристика) надлежној служби одговарајућег
факултета у саставу Универзитета (даље: надлежна служба
факултета).
Приликом пријема докторске дисертације надлежна служба
факултета проверава да ли је иста предата у одговарајућем
формату.
Члан 4.
Надлежна служба факултета у року од два радна дана од
пријема докторске дисертације депонује исту у електронску архиву
Универзитетске библиотеке. Том приликом надлежна служба
факултета уноси у електронски образац следеће податке:
- презиме и име докторанда,
- наслов докторске дисертације,
- презиме, име и адресу електронске поште ментора.
Приликом
депоновања
докторске
дисертације,
Универзитетска библиотека бележи и трајно похрањује у
електронском облику:
- датум депоновања докторске дисертације,
- назив факултета са којег је докторска дисертација
депонована,
- презиме, име и адресу електронске поште особе из надлежне
службе факултета, која је депоновала дисертацију.
Члан 5.
Универзитетска библиотека испитује техничку подобност
(дигиталну читљивост) докторске дисертације да буде подвргнута
поступку провере из члана 1. став 1. овог правилника.
Ако установи да дисертација није технички подобна за проверу,
Универзитетска библиотека се обраћа надлежној служби факултета
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да обезбеди од докторанда електронску верзију дисертације која
је технички подобна за проверу. У том случају, Универзитетска
библиотека као датум депоновања докторске дисертације из члана
4. став 2. овог правилника уписује датум депоновања оне верзије
дисертације, која је технички подобна за проверу.
Члан 6.
Провера докторске дисертације врши се уз помоћ
специјализованог софтвера за утврђивање свих делова текста
дисертације, који се подударају са текстовима који су том софтверу
доступни за обраду.
По завршетку провере, софтвер креира два електронска
документа:
- потпуни извештај који се састоји од докторске дисертације
са означеним местима подударања, као и са изворима из којих
подударања потичу и
- сумарни извештај који садржи обим подударања и основне
податке о резултатима провере, који није дужи од две странице у
PDF формату.
Право Универзитетске библиотеке на коришћење софтвера
из става 1. овог члана обезбеђује Универзитет.
Члан 7.
Универзитетска библиотека упућује електронском поштом
поруку ментору, која садржи:
- обавештење да је провера докторске дисертације извршена,
- сумарни извештај о провери,
- кориснички креденцијал за приступ потпуном извештају,
- позив да у року од 15 дана изврши оцену извештаја о провери
докторске дисертације,
- електронски образац у којем ће ментор изнети своју оцену
извештаја о провери докторске дисертације.
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Члан 8.
Ментор је дужан да упозна остале чланове комисије за
писање извештаја о подобности докторске дисертације за одбрану
са сумарним извештајем, као и да им на њихов захтев уступи
корисничке креденцијале за приступ потпуном извештају из члана
7. овог правилника.
Менторова оцена извештаја о провери докторске дисертације
мора на завршетку садржати исказ:
- извештај указује на оригиналност докторске дисертације, те
се прописани поступак припреме за њену одбрану може наставити
(позитивна оцена), или
- извештај указује да дисертација има мањкавости у погледу
оригиналности, те није могуће наставити прописани поступак за
њену одбрану (негативна оцена).
Своју оцену извештаја о провери докторске дисертације
ментор доставља у папирном облику, са својим потписом и
датумом, надлежној служби факултета. Ако је оцена позитивна,
служба факултета тај документ прикључује докторској дисертацији
спремној за одбрану. Ако је оцена негативна, служба факултета тај
документ прикључује документацији уз докторску дисертацију
чији поступак за одбрану је заустављен.
Негативна оцена зауставља поступак за одбрану докторске
дисертације све док се утврђене мањкавости у сарадњи са
ментором не отклоне и док ментор, на основу поновљеног поступка
провере дисертације, не донесе позитивну оцену у складу са овим
правилником.
Члан 9.
Приликом давања оцене извештаја о провери докторске
дисертације ментор и чланови комисије морају водити рачуна о
следећем:
- циљ провере је да се утврди да ли и у којој мери је дисертација
оригинална, тј. да ли представља резултат рада докторанда, и да
ли и у којој мери су поштована академска правила цитирања,
навођења извора и сл.;
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- извештај о провери докторске дисертације представља само
индицију о њеној оригиналности;
- податак о количини подударања текста, сам за себе, није
довољан да оправда сумњу у оригиналност дисертације;
- одређена количина подударања текста је нужна, као
последица цитата, личних имена, библиографских података о
коришћеној литератури, тзв. општих места и података, као и
претходно публикованих резултата докторандових истраживања,
који су проистекли из његове дисертације;
- оцена извештаја о провери докторске дисертације мора
се заснивати на укупности релевантних критеријума, као што су
количина подударања, повезаност, смисао и значај делова текста
код којих је утврђено подударање;
- провера докторске дисертације, прописана овим
правилником, не искључује примену других метода провере њене
оригиналности.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Гласнику Универзитета у Београду’’, а почиње да се примењује
од 1. октобра 2018. године.
Универзитетска библиотека и факултети у саставу
Универзитета дужни су да до 1. октобра 2018. године предузму све
неопходне мере за почетак примене овог правилника.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 63. и 64. Закона о високом образовању
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 88/17) и члана
41. став 1. тачка 2. Статута Универзитета у Београду (“Гласник
Универзитета у Београду”, број: 201/18), Савет Универзитета у
Београду, на седници одржаној 29. маја 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Иванка Поповић, редовни професор Универзитета у
Београду-Технолошко-металуршки факултет, изабрана је за
ректора Универзитета у Београду за школску 2018/2019, 2019/2020.
и 2020/2021. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/3-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 36. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Петар Булат, редовни професор Универзитета у БеоградуМедицински факултет, изабран је за проректора Универзитета у
Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/4-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 36. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Ненад Зрнић, редовни професор Универзитета у БеоградуМашински факултет, изабран је за проректора Универзитета у
Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/5-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 36. став 4. Статута Универзитета у Београду
("Гласник Универзитета у Београду", број: 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Гордана Илић-Попов, редовни професор Универзитета у
Београду-Правни факултет, изабрана је за проректора Универзитета
у Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/6-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 36. став 4. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА
Др Петар Марин, редовни професор Универзитета у БеоградуБиолошки факултет, изабран је за проректора Универзитета у
Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/7-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу чл. 28. и 36. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
Констатује се да 30. септембра 2018. године истиче мандат
ректора проф. др Владимира Бумбаширевића и проректора
проф. др Наде Ковачевић, проф. др Иванке Поповић, проф. др
Живана Лазовића и проф. др Живослава Тешића, којим даном се
разрешавају наведених функција.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/8-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника о раду Савета
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета’’, број 134/07
и 150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној
29.5.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
I
На основу одлуке Већа групације техничко-технолошких
наука од 9.5.2018. године верификује се мандат др Љиљанe Мојовић,
редовног професора Технолошко-металуршког факултета као
новог члана Савета Универзитета у Београду из реда представника
Универзитета уместо проф. др Ендре Ромхањиа који је отишао у
пензију.
II
На основу одлуке Већа института од 11.5.2018. године
верификује се мандат др Антуна Балажа, научног саветника
Института за физику као новог члана Савета Универзитета у
Београду из реда представника Универзитета уместо др Олгице
Недић, научног саветника Института за примену нуклеарне
енергије-ИНЕП, која је именована на функцију директора овог
института.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/9-18)
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. 41. ст. 1. тач. 4. Статута
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број
201/18), а на предлог Сената Универзитета од 16.5.2018. године,
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
Усвајају се измене и допуне Финансијског плана Универзитета
у Београду за 2018. годину, број 07 612-2176/118.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/10-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (‘’Службени
гласник РС’’ број 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 41. ст. 1. тач.
18. Статута Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета
у Београду’’ број 201/18), а на предлог Сената Универзитета од
16.5.2018. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 29. маја 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се друга измена Планa јавних набавки и прва измена
Плана набавки Универзитета у Београду за 2018. годину.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/10-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 41. став 1. тачка 18. Статута Универзитета у
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29.5.2018. године,
донео је следећу
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање Дубравке Кахримановић,
студента Универзитета у Београду-Филозофски факултет, као
представника Универзитета у Београду у Управном одбору Дома
културе ‘’Студентски град’’.
(Београд, 29.5.2018. године; Број: 06-2179/12-18)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.

16

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст
и 189/16) Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17.
јануара 2018. године, донoси

ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о награђивању студената Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 149/2009) у
члану 5. став 4. се брише.
Члан 2.
У члану 6. став 1. речи „најкасније до 30. маја текуће године”
бришу се.
Члан 3.
После члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
Члан 6а.
Одлуком Сената Универзитета у Београду биће утврђени
рокови за пријављивање радова на конкурс и достављања
пријављених радова Универзитету.“
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 17.01.2018. године; Број: )
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 42. тачка 29. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени
текст, 189/16), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
21. фебруара 2018. године донео је

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Опште напомене
На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву
годину студијских програма који се реализују на факултетима
Универзитета у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА
СТУДЕНАТА НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску
2018/2019. годину (Политика уписа).
Школска 2018/2019 година почиње 1. октобра 2018. и траје
до 30. септембра 2019. године.
За студијске програме другог и трећег степена школска
2018/2019 година почиње 15. октобра 2018. и траје до 14.
октобра 2019. године (усаглашено са предлогом новог Статута
Универзитета).
За студијске програме који почињу у летњем семестру ова
школска година ће се рачунати од 1. фебруара 2019. до 31. јануара
2020. године (овај податак ће бити назначен у додатку дипломи).
Политика уписа припремљена је у складу са важећим
законским прописима, одлукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије (Министарство просвете) и
актима Универзитета у Београду (Универзитета), али је и усклађена
са реалном ситуацијом у којој наша институција остварује
делатност.
Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања
поступања и уједначенe применe договорених процедура уписа
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студената у прву годину студијских програма, свих врста и степена
студија које се реализују на Универзитету и факултетима у његовом
саставу. Такође, овај документ има за циљ да правовремено и
јасно информише све заинтересоване особе о могућностима,
условима, критеријумима и начину уписа на студијске програме
које организује Универзитет у Београду.
Универзитет ће за школску 2018/2019. годину расписати
Конкурс за упис студената на све врсте и степене студија (Конкурс)
најкасније до 1. маја 2018. године.
Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване
студијске програме.
Одлука о расписивању и садржају Конкурса биће донета на
седници Сената која је планирана за месец април 2018. године.
Општи и посебни услови за конкурисање који важе за сваки
појединачни програм, као и прецизније дефинисане обавезе (нпр:
полагање пријемног испита, разговор са пријављеним кандидатима,
мотивационо писмо...), мерила, критеријуми и поступања за
рангирање пријављених кандидата биће саставни део Конкурса,
објављеног на сајту Универзитета. Сви елементи Конкурса морају
бити усаглашени са важећим актима Универзитета и факултета.
Услови за упис и мерила рангирања не могу се мењати после
објављивања Конкурса.
На априлској седници Сената, биће донета одлука о именовању
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду за школску
2018/2019. године (Централна комисија). Основни задатак
Централне комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност
поступања са утврђеном политиком уписа, анализира податке и
поднесе извештај о реализацији уписа за 2018/2019. годину и
обавља и друге послове које јој повери Сенат.
1. Студијски програми
Ради припреме документације, факултети треба да доставе
податке о акредитованим студијским програмима на које ће у
школској 2018/2019. години уписивати студенте.
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До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да
ли студијске програме почињу у зимском или летњем семестру
школске 2018/2019. године. Уколико реализација програма почиње
у летњем семестру у конкурсу треба да буде јасно назначено да
ће упис студената на ове студијске програме бити организован у
децембру 2018. и/или јануару 2019. године.
Факултети могу, у припремном периоду, доставити и податке
о студијским програмима који су у поступку акредитације. Уколико
одређени студијски програми добију уверење о акредитацији после
објављивања Конкурса, он ће бити допуњен новим програмима.
Такође, уколико Комисија за акредитацију и проверу квалитета
одобри проширење броја студената за одређене студијске
програме, подаци о изменама ће бити унети у Конкурс на основу
одлуке Сената о измени и допуни. Допуне Конкурса могуће су до
почетка пријаве кандидата на Конкурс.
Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи са
другим универзитетима морају бити оглашени кроз посебан оглас
два универзитета.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2018. године
2. Број студената.
Предлог факултета и Већа за студије при универзитету, за
упис студената у прву годину студијских програма, треба да буде
резултат процене потреба и стања на тржишту рада и анализе
података о упису и успеху кандидата у претходним школским
годинама.
Број студената који се уписује на студијске програме треба
да буде усклађен са подацима из одлука о акредитацији за
сваки студијски програм и не може бити већи. Факултети могу
предложити да се, у школској 2018/2019. години на неки студијски
програм, предвиди упис мањег броја студената у односу на податке
из одлука о акредитацији.
Уколико је у току поступак проширења обима акредитације
за неки студијски програм за већи број студената, то треба да се
назначи у загради.
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Поред података о укупном броју студената који се предлаже
за упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе
и предлог за број студената који ће бити финансиран из буџета и
број студената који ће се сами финансирати.
Предлог за број студената, по студијском програму, који ће
бити финансирани из буџета може да буде максимално једнак
квоти из дозволе за рад.
Одлуку о броју студената који ће бити финансирани из буџета
по студијском програму/факултету доноси Влада Републике
Србије.
РОК: најкасније до 15. фебруар 2018. године
3. Услови за упис.
Право уписа на студијске програме свих врста и степена
студија које организује Универзитет и факултети у његовом саставу
у школској 2018/2019. години имају све особе које су претходне
нивое образовања завршили најкасније школске 2018/2019.
године, тачније најкасније 30. септембра 2018. године.
Изузетно, за школску 2018/2019 годину, за упис на студијске
програме другог и трећег степена, могу конкурисати кандидати који
су претходни степен наставе на нашем или другом универзитету
завршили до датума предаје докумената у оквиру уписног рока
уз обавезно уверење о завршетку студијског програма. Оваква
информација о условима уписа ће бити назначена у додатку
дипломи.
Обавеза је факултета и студената да распоред испитних
рокова и рокове за одбрану завршних радова у текућој школској
години ускладе и заврше током септембра месеца. Неопходно је
успоставити систем да упис на студијске програме другог и трећег
степена буде завршен до почетка школске године и да наредних
година не буде изузетака.
Особе које поседују стране високошколске исправе, могу
конкурисати за упис студијских програма уз решење о признавању
стране средњошколске или високошколске исправе за потребе
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наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде
о започетом поступку признавања за потребе наставка студија
на Универзитету; кандидати са потврдом могу остварити само
условни упис на студијски програм до добијања коначног решења.
Особе које поседују страну високошколску исправу, морају
поступак признавања за потребе наставка образовања започети
најкасније до 30. септембра 2018. године, изузетно до 1. децембра
2018 за студијске програме чија реализација почиње у летњем
семестру.
Страна документа предата после 30 септембра 2018,
омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.
Овакве информације морају бити јасно истакнуте на сајту
факултета и Универзитета.
За све кандидате пријављене на сваком од студијских програма
наведених у Конкурсу, морају бити објављени подаци о бодовима
које су остварили кроз претходно образовање, као и бодови које су
остварили на пријемном испиту.
Кандидати који нису приступили полагању, када је пријемни
испит обавезан, сматрају се дисквалификованим.
Право на упис стичу кандидати који су рангирани у оквиру
одобрених квота за упис на студијски програм, када је коначна
ранг листа за студијски програм објављена на сајту Универзитета.
Кандидати који нису остварили право на упис студијског
програма на који су пријављени, бодове остварене на пријемном
испиту могу пренети на други студијски програм из Конкурса у
оквиру додатног уписног рока, када су предмети које су полагали
компатибилни.
Особе које су у претходном периоду оствариле право
коришћења буџетских средстава РС за студирање прве године
студијског програма истог степена студија на који конкурише и
у школској 2018/2019. години, могу бити уписане на студијски
програм, уколико остваре право и буду рангиране у оквиру
одобрених квота за тај студијски програм, али само као студенти
који се сами финансирају у складу са ставом 5. члана 103. важећег
Закона.

22

Гласник Универзитета у Београду

Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса
за све студијске програме које реализују.
Ово се нарочито односи на посебне услове који важе за
сваки појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане
обавезе (нпр: полагање пријемног испита за студијски програм
мастер или докторских академских студија), мерила, критеријуми
и поступања за рангирање пријављених студената, па ће и ови
елементи бити објављени у Конкурсу на сајту Универзитета.
Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо
Факултетима да у условима за упис на студијске програме које
организују јасно дефинишу међународна и национална такмичења
за средњошколце која ће бити признавана за додатно вредновање
и/или ослобађање од полагања појединих предмета на пријемном
испиту.
За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду,
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.
РОК: Детаљни услови за упис, за објављивање Конкурса на
сајту Универзитета, најкасније до 01. априла 2018.
4. Укупне квоте студената.
У Конкурсу за упис студената за школску 2018/2019. годину
укупне квоте подразумевају следеће:
А) Студенти који су финансирани из буџета – одобрена квота
(Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), уписују се:
*држављани Републике Србије
*припадници српске националности из суседних земаља
(у складу са Упутством Министарства просвете за
спровођење уписа)
*кандидати пријављени кроз афирмативне мере
Министарства просвете Републике Србије у циљу
проширења обухвата и доступности високог образовања
за особе са инвалидитетом и припаднике Ромске
националне мањине.
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*држављани Републике Србије који имају стране
високошколске исправе (средњу школу завршили у
иностранству; у Републици Србији завршили стране
средње школе, кандидати који су завршили међународно
признату матуру - International Baccaleurate Diploma Programme – ИБ матура).
Б) Студенти који се сами финансирају – одобрена квота
(Утврђена Одлуком Сената Универзитета), уписују се:
*држављани Републике Србије, који нису рангирани у
оквиру буџетске квоте
*припадници српске националности из суседних земаља
који нису остварили право на буџетски статус
*држављани Републике Србије који имају стране
високошколске исправе (средњу школу завршили у
иностранству; у Републици Србији завршили стране
средње школе, кандидати који су завршили међународно
признату матуру - International Baccaleurate Diploma
Programme - ИБ матура), који нису рангирани у оквиру
буџетске квоте у првом уписном року и у другом уписном
року за студијске програме на којима је остало места за
самофинансирајуће студенте.
* страни држављани
* страни држављани у статусу мигранта или тражиоца
азила (уколико Влада или факултет не донесе другачију
одлуку).
– ван квоте уписују се:
* студенти који се уписују без полагања пријемног испита
(Статут Универзитета у Београду)
Руководство факултета треба да одговорно процени
оправданост уписа студената који се уписују без пријемног
испита, водећи рачуна о квалитету наставног процеса и о
границама толеранције из Упутства за припрему документације за
акредитацију.
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Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани
Републике Србије који имају страну средњошколску исправу
(средњу школу су завршили у иностранству у школској 2017/2018.
години; или су у Републици Србији завршили страну средњу
школу или поседују диплому ИБ матуре), пријављују се на
факултете и полажу пријемни испит у оквиру другог уписног
рока, ако у тренутку предаје докумената за први уписни рок не
поседују одговарајућу документацију и нису започели процес
нострификације средњошколских исправа. Број студената који
припадају овој категорији утврђује Влада РС у оквиру Одлуке о
броју студената који ће се финансирати из буџета.
2. Стипендисти по пројектима Владе Републике Србије „Свет
у Србији“ и „Србија за Србе у региону“
5. Струковне студије
Кандидати који су завршили струковне студије
Ови кандидати се могу уписати на студијске програме
академских студија које реализује Универзитет, односно
факултети у његовом саставу, по конкурсу за упис студената уз
полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности
и способности, уколико се рангирају у оквиру одобрене квоте за тај
студијски програм.
У складу са чланом 41. Закона не постоји могућност
признавања испита и преношења ЕСПБ бодова између студијских
програма различите врсте и различитог степена.
6. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе
одлуке Савета Универзитета/факултета о висини школарине
за сваки студијски програм свих врста и нивоа студија који ће
бити организовани у школској 2018/2019. години за држављане
Републике Србије и стране држављане.
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Препорука је да савети факултета приликом доношења
одлуке о висини школарине, за појединачне студијске програме,
евентуално увећање износа школарине утврде највише за износ
стопе инфлације у претходној години.
РОК: најкасније до 15. фебруара 2018. године.
7. Почетак наставе
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње
рокове за почетак наставе у школској 2018/2019. години, и то:
* настава на студијским програмима основних
струковних, основних академских и интегрисаних
академских студија почиње у понедељак 1. октобра 2018.
године;
* настава на студијским програмима специјалистичких
струковних студија, специјалистичких академских
студија, мастер и докторских академских студија почиње
у понедељак 15. октобра 2018. године, осим уколико
настава почиње у летњем семестру.
8. Спровођење Конкурса
Универзитет припрема и доставља факултетима Упутство
за спровођење Конкурса. Упутство је усклађено са стручним
упутством Министарства просвете.
Због уочених проблема, и у овом документу истиче се
потреба да стручне службе факултета и Универзитета пажљиво
проверавају документа које кандидати прилажу приликом пријаве,
а нарочито приликом уписа на студије другог и трећег степена на
Универзитету у Београду, и то исправе (дипломе) о завршеном
првом степену високог образовања и да ли су ова документа у
складу са Правилником о садржају јавних исправа које издаје
високошколска установа (Службени гласник број 40/2009 и
69/2011), као и у складу са одговарајућим подзаконским актима за
дипломе издате у складу са ранијим прописима.
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Приликом пријаве, кандидати треба да се изјасне уколико
желе да користе права по афирмативним акцијама и доставе
документацију којом доказују припадност одређеној популацији
за коју се спроводи афирмативна акција. Детаљнији подаци о
потребној документацији и процедури биће назначени у Упутству
за спровођење Конкурса.
Универзитет ће, ради правилног спровођења афирмативне
акције, остварити сарадњу са Националним саветом за Ромску
националну мањину.
Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду
биће активно укључен у реализацију афирмативне акција уписа
кандидата са инвалидитетом. Ректор именује Радну групу за
стручну и консултативну помоћ за упис лица са инвалидитетом.
Радна група ће бити састављена од најмање три члана, наставника
одговарајућих факултета из састава нашег Универзитета. Обавеза
радне групе је да провери и процени достављену документацију,
тражи њену допуну уколико је потребно (преко факултета) и
провери да ли је могуће, на основу достављене медицинске
документације утврдити да ли и на који начин здравствено стање/
инвалидитет утиче на исходе учења и свакодневно функционисање
кандидата. Мишљење да ли кандидат испуњава услове да буде
уписан кроз афирмативну меру радна група доставља факултету/
декану. Коначну одлуку доносе декани факултета на којима су ови
кандидати пријављени. Овакав модел ће бити примењен уколико
Министарство не предложи другачији начин реализације наведене
афирмативне мере.
Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма
„Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ (уколико се
ови програми буду реализовали у наредној школској години),
пријављују се и полажу пријемни испит у другом уписном року.
Пре пријављивања, ови кандидати су у обавези да приступе
поступку признавања раније стечених диплома (у иностранству)
за потребе наставка образовања. Када се ради о упису на програме
првог степена поступак нострификације спроводи Министарство
просвете; а када се ради о упису програма другог и трећег степена
поступак академског признавања спроводи Универзитет.

Година LVI, број 204, 22. јун 2018.

27

9. Важећи Закон о високом образовању; Сл. Гласник РС, 88/17
(у даљем тексту Закон) уводи неке новине у високо образовање.
Конкурс се не односи на кратке програме студија (Закон члан
34, став 4.). Овај облик наставе неће бити реализован у школској
2018/2019 години пошто Национални савет за високо образовање
није утврдио смернице у вези са организацијом, спровођењем
кратког програма студија и издавањем одговарајућих сертификата.
Тек када Универзитет, у складу са овим смерницама, припреми
одговарајућа општа акта која се односе на кратке програме
образовања, они ће бити реализовани.
Такође, Закон омогућава остваривање нових категорија
студената и доноси нова правила студирања за ове категорије.
Нове категорије студената су: студенти уз рад, студенти са
инвалидитетом, студент који има статус категорисаног врхунског
спортисте. Законом су дефинисана и права студената уписаних по
афирмативним мерама.
Конкурс за упис студената у прву годину студијских програма
у школској 2018/2019 години ће омогућити увођење нових
категорија студената.
Детаљне информације о начину стицања, документовању
и остваривању права ових категорија студената, биће уређене
одговарајућим актима Универзитета и факултета, који ће бити
донети до расписивања Конкурса.
10. Календар спровођења Конкурса за упис студената у прву
годину студија првог, другог и трећег степена за школску 2018/2019.
годину, на студијске програме чији су носиоци Универзитет и
факултети у његовом саставу.
Календар је усклађен са предлогом за крајње рокове за
почетак наставе за студијске програме различитих врста и нивоа
студија.
Детаљни подаци о роковима и терминима ће бити дефинисани
кроз Конкурс.
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Упис на основне струковне студије, основне академске
студије, интегрисане академске студије
*Први (јунски) уписни рок
- 20. јун – 24. јун 2018 год. – пријава и пријем докумената;
- 25. јун – 1. јул 2018. год. – пријемни испити;
- најкасније 2. јула 2018. год. до 16 часова – факултети
објављују прелиминарне ранг листе по студијском
програму;
- најкасније до 9. јула 2018. год.– Универзитет објављује
коначне ранг листе по студијским програмима које су
основ за упис;
- 9. – 13. јул 2018. год. – упис кандидата;
- 13. јул 2018. године до 16 часова – факултети достављају
Универзитету број уписаних студената по студијским
програмима и број слободних места;
- најкасније 18. јул 2018. год. – седница Централне
комисије за упис на којој ће бити утврђена слободна
места за други уписни рок.
*Други (септембарски) уписни рок
- 3 - 4. септембар 2018. год. - пријава и пријем
докумената;
- 5 - 6. септембар 2018. год. - пријемни испити;
- најкасније 7. септембар 2018. год. до 12 часова –
факултети објављују прелиминарне ранг листе;
- најкасније 12. септембра 2018. год. у 12 часова Универзитет објављује коначне ранг листе по студијским
програмима које су основ за упис;
- најкасније до 15. септембра 2018. год. – упис кандидата;
- најкасније до 17. септембра 2018. године - факултети
достављају Универзитету број уписаних студената по
студијским програмима.
У оквиру другог уписног рока обавља се упис (предаја
докумената, полагање пријемног испита и упис уколико испуне
законске услове) кадидата из пројекта „Свет у Србији“ и „Србија
за Србе из региона“ и држављана Републике Србије који имају

Година LVI, број 204, 22. јун 2018.

29

страну средњошколску исправу (завршили су средњу школу у
иностранству; завршили су страну школу у земљи; диплома ИБ
матуре).
У оквиру другог уписног рока обавља се упис, пријем
докумената, провера и одобравање уписа кандидата који се уписују
без пријемног испита, а у складу са Статутом Универзитета,
уважавајући могућности факултета.
Упис на мастер академске, специјалистичке академске,
докторске академске и специјалистичке струковне студије
*Први уписни рок
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских
програма спроводе конкурс односно, објављују листе пријављених,
спроводе пријемни испит и проверу способности уколико је
предвиђено студијским програмом, утврђују рокове и спроводе
поступке жалбе.
Факултети су дужни да омогуће:
- до 5. октобра 2018. год.- пријава и пријем докумената;
- најкасније до 10. октобра 2018. год. у 12 часова –
факултети објављују коначне ранг листе и достављају
Универзитету;
- најкасније до 11. октобра 2018. год. у 12 часова –
Универзитет објављује коначне ранг листе по студијским
програмима које су основ за упис;
- најкасније до 14. октобра 2018. год. – упис кандидата;
- најкасније до 15. октобра 2018. године - факултети
достављају Универзитету број уписаних студената по
студијским програмима и број слободних места.
*Други уписни рок
Уколико на неком од студијских програма буде слободних
места, биће организован други уписни рок који треба да буде
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завршен најкасније до 23. октобра 2018. године. Захтев за
организацију другог уписног рока одобрава Централна комисија,
која о овоме обавештава Сенат на првој редовној седници.
Информације и детаљнији подаци, као и динамика слања
података о другом уписном року треба да буду објављене на сајту
Универзитета и факултета.
Упис кандидата се организује када Универзитет објави
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.
11. Реализација студијских програма са почетком у летњем
семестру
Факултети могу предложити Сенату да реализација одређених
студијских програма почне од летњег семестра, што ће и бити
означено у Конкурсу. У случају када настава почиње у летњем
семестру, званична школска година 2018/2019 година почиње 1.
фебруара 2019. и завршава се 31. јануара 2020. године.
Уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а за
које су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње
у летњем семестру школске 2018/2019. године биће организован
у периоду децембар 2018. – јануар 2019. године. Детаљни подаци
о терминима везаним за ове уписне рокове морају бити објављени
на сајту факултета и Универзитета најкасније до 1. децембра 2018.
године.
Уколико на неком од студијских програма буде слободних
места, нови уписни рок ће бити организован и треба да буде
завршен најкасније 1. фебруара 2019. године.
Информације, детаљнији подаци и динамика слања података
о за овај упис треба да буду објављене на сајту Универзитета и
факултета.
Упис кандидата се организује када Универзитет објави
коначну ранг листу за студијски програм, што јесте основ за упис.

Година LVI, број 204, 22. јун 2018.

12. Организација
инвалидитетом

пријемног

31

испита

за

студенте

са

У складу са препознатом друштвеном одговорношћу
и афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће
предузети одређене мере како би било омогућено кандидатима са
инвалидитетом да пријемни испит полажу на начин прилагођен
њиховим могућностима, односно у њима доступном облику. Под
тим се сматра другачија организација полагања испита, а не
редуковање садржаја тестова или измена питања.
Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног
испита прилагоди кандидату.
Наведени су најчешћи облици прилагођавања уз могућност да
се у пракси појави потреба и за неким другим видом прилагођавања
који није наведен.
А. Тестови са увећаним фонтом слова у односу на стандардне
тестове. Овај вид прилагођавања најчешће захтевају кандидати са
делимично оштећеним видом;
Б. Одређивање особе, од стране високошколске институције
на којој кандидат конкурише, која ће имати улогу асистента током
полагања. То значи, да особа којој је потребна подршка приликом
попуњавања теста због потпуног оштећења вида или немогућности
писања и читања (дислексија, дисграфија, дискалкулија, слаба
покретљивост руку) може добити особу која ће то радити уместо
ње. Асистент чита кандидату на пријемном испиту тест и попуњава
уместо њега.
В. Више времена за полагање испита за особу која има
поремећај концентрације или отежано пише.
Г. Посебна просторија у којој ће кандидат полагати пријемни
испит, када је то неопходно.
За све додатне информације можете се обратити Центру за
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студенте са хендикепом Универзитета у Београду на број 011 33 70
686.
13. Анализа уписа
Факултети су обавезни да Универзитету доставе податке (путем
веб севиса) о свим студентима уписаним у школску 2018/2019.
годину по расписаном Конкурсу, по студијским програмима за све
врсте и степене студија, податке о структури уписаних студената
и оствареним резултатима на пријемним или испитима провере
способности и то:
- најкасније до 16. октобра 2018. године за студије првог
степена;
- најкасније до 27. новембра 2018. године за студије
другог и трећег степена.
Најкасније до 1. децембра факултети су обавезни да
Универзитету путем веб севиса доставе податке о свим студентима
уписаним у школску 2018/2019. годину.
На основу ових података, биће урађене одговарајуће анализе
и Централна комисија ће припремити извештај о упису. Извештај
усваја Сенат.
(Београд, 21.02.2018. године; Број: 06-787/3-18 )
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 51. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 201), Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 21. марта 2018. године, усвојио је
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕРАЗМУС ПРОГРАМА УНИВЕРЗИТЕТА
У БЕОГРАДУ
Универзитет у Београду је државна високошколска установа
и научно-истраживачка институција посвећена академској
изврсности. Универзитет је водећа институција високог образовања
у региону, која се спремно суочава са изазовима савременог доба
уз истовремено одржавање вредности националне традиције и
наслеђа у мултикултуралном друштву.
Мисија Универзитета у Београду је да обезбеди врхунско
образовање и изузетно знање својим студентима, не само у смислу
интелектуалног раста и развоја, већ у смислу раста и развоја
људских квалитета и етичких вредности, да инспирише њихову
жељу и склоност да буду предводници, да помера границе знања
и високог образовања, да промовише интелектуално окружење
које препознаје и уважава истинске вредности, и да поштује и
прихвата људске различитости. Универзитет у Београду посвећен
је истраживањима, напретку и просперитету, са циљем да постави
највише стандарде у високом образовању, да вреднује и подстиче
интелектуално и лично сазревање и да стимулише истинску
посвећеност која служи добробити целог друштва.
Универзитет у Београду је посвећен популаризовању своје
студијске понуде и властите позиције као водеће међународне
образовне дестинације у региону. УБ намерава да повећа број
међународних и регионалних партнера и прошири сарадњу у
истраживањима ради пoбољшања видљивости и угледа Универзитета.
Следећи традицију отворености и свестан своје међународне
репутације, географског положаја и потенцијала, Универзитет у
Београду континуирано улаже напоре да промовише политику
пријатељских и плодних академских односа са универзитетима
широм света, као и да подстиче међународну размену студената,
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наставних и ненаставних кадрова. Универзитет у Београду је усвојио
Стратегију интернационализације Универзитета у Београду 2014.
године. Стратегија интернационализације је омогућила лакше
одређивање приоритета и даљег стратешког планирања са циљем
побољшања квалитета и разноврсности истраживања, наставе и
управљања на Универзитету. Остваривањем сарадње са изврсним
институцијама широм света, УБ постаје конкурентнији, како у
окружењу, тако и глобално.
Током свог постојања, Универзитет у Београду је развијао и
одржавао сарадњу са другим универзитетима и организацијама.
Универзитет има билатералне споразуме са универзитетима
на скоро сваком континенту и члан је више универзитетских
удружења, као што су Асоцијација европских универзитета
(EUA), Мрежа универзитета у европским престоницама (UNICA),
Дунавска ректорска конференција (DRC), Мрежа универзитета и
истраживачких центара јадранско-јонске регије (UNIADRION),
Агенција франкофоних универзитета (AUF), Мрежа црноморских
универзитета (BSUN) и
Мрежа ЦЕ7, неформална мрежа
централно- и источно-европских универзитета која сарађује са
Лигом европских истраживачких универзитета (LERU).
Универзитет у Београду одабира академске партнере на
основу академског квалитета и заједничких стратешких циљева.
Чланице УБ самостално бирају своје партнере, на основу Стратегије
интернационализације УБ. Основни принципи избора партнера су
подједнаки на свим нивоима организације Универзитета: сарадња
се остварује са партнерима са којима постоји заједнички интерес
за посебне видове сарадње, као што су размена студената и
запослених, заједничке иницијативе, компатибилност и квалитет
студијских програма. Стратешки приоритет Универзитета је
успостављање сарадње са институцијама које могу да остваре
сарадњу са неколико чланица УБ. Универзитет жели да оствари
сарадњу са комплементарним партнерима са заједничким
академским интересовањима и на узајамно задовољство.
Иако глобално оријентисан, традиционални партнери УБ
су универзитети у Европи и Северној Америци. Универзитет
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обраћа посебну пажњу одржавању свеобухватних односа са
универзитетима у региону југоисточне Европе и западног Балкана;
УБ је у претходном периоду започео интензивнију сарадњу са
универзитетима у Кини.
Универзитет у Београду планира да удвостручи број
међународних студената и истраживача у следећем петогодишњем
периоду. Број иностраних студената и истраживача на УБ је мера
статуса Универзитета као отворене и међународно препознате
институције. У последње две године Универзитет у Београду је
зебележио неравнотежу у броју долазећих и одлазећих мобилности.
Европски универзитети примају више студената него што пошаљу
на УБ. Универзитет очекује уравнотеженију размену када се
квалификује за већи број Еразмус програма.
Универзитет у Београду жели да привуче одличне студенте и
научнике из иностранства. Присуство страних студената и научника
доприноси динамичном и отвореном академском окружењу. УБ
има стручну службу која пружа свеобухватну подршку страним
студентима и научницима. Универзитет врло успешно сарађује
са београдским огранком Еразмус мреже студената (Erasmus Student Network). Универзитет такође обезбеђује својим студентима
и запосленима међународну димензију студирања и деловања
кроз повећану понуду студијских боравака, односно мобилности
у иностранству. УБ пружа услуге професионалне оријентације
студентима и запосленима који су заинтересовани за програме
размене. Додатно, Универзитет у Београду препознаје и подржава
међународну размену ненаставних кадрова, како долазак страних
стручњака, тако и одлазак представника стручних служби
Универзитета на мобилност. УБ подстиче све категорије академског
особља на својим чланицама да учествују у програмима обуке у
иностранству.
Универзитет у Београду организује 70 студијских програма на
енглеском језику. Универзитет ће разматрати могућности увођења
студијских програма на другим страним језицима. У овом тренутку
Универзитет изводи један програм академских мастер студија на
француском језику. За стране студенте, наставне и ненаставне
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кадрове који долазе на УБ, могуће је учење српског језика у Центру
за српски као страни језик Филолошког факултета.
Један од стратешких приоритета Универзитета у Београду
је успостављање и реализација дуплих, мулти и/ или заједничких
студијских програма, посебно мастер и докторских студија, у
областима где таква сарадња може да учврсти стратешку сарадњу у
истраживањима и омогући боље и више међународно-оријентисано
образовање. УБ учествује у неколико Еразмус Мундус заједничких
мастер програма и успоставио је 7 студијских програма са дуплом
дипломом. Универзитет је реализатор већег броја споразума о
заједничком менторству (cotutelle) за студенте докторских студија.
Планира се преиспитивање постојеће међународне сарадње на УБ
са циљем остваривања боље сарадње у настави и истраживањима.
Реализација Eразмус+ програма је указала на значај
појединих питања као што су квалитет наставе, задржавање
студената на студијама и могућности запошљавања студената
после дипломирања. Учествовање у активностима програма ће
унапредити квалитет и релевантност наставе на Универзитету у
Београду и допринети бољој могућности запошљавања свршених
студената.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 06-1256/4-18)
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) а на предлог наставнонаучних већа факултета у саставу Универзитета у Београду и Већа
за студије при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на
седници одржаној 21. фебруара 2018. године донео је

ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву годину
студијских програма на Универзитету у Београду односно на
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2018/2019. годину према табели која се налази у прилогу ове
Одлуке и њен је саставни део.
ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју студената
за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из
буџета према табели која се налази у прилогу ове Одлуке и њен је
саставни део
(Београд, 21.02.2018. године; Број: 06-787/4-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.

Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Хидрогеологија - српски - 60.0

Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0
Хидрогеологија - српски - 240.0
Геофизика - српски - 240.0
Геотехника - српски - 240.0
Инжењерство нафте и гаса - српски - 240.0
Геологија - српски - 180.0
Инжењерство нафте и гаса - енглески - 60.0
Геофизика - српски - 60.0
Геологија - српски - 120.0
Инжењерство нафте и гаса - српски - 60.0
Геотехника - српски - 60.0

Архитектонски факултет
Архитектура - српски - 180.0
Архитектура - српски - 300.0
Архитектура - српски - 120.0
Унутрашња архитектура - српски - 120.0
Интегрални урбанизам - српски - 120.0
Архитектура - енглески - 120.0
Архитектура и урбанизам - српски - 180.0
Архитектура и урбанизам - енглески - 180.0
Грађевински факултет
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
Грађевинарство - српски - 240.0
Геодезија и геоинформатика - српски - 120.0
Грађевинарство - српски - 60.0
Енергетска ефикасност, одржавање и процена
вредности објеката у високоградњи - српски - 60.0
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
Грађевинарство - српски - 180.0
Електротехнички факултет
Електротехника и рачунарство - српски - 240.0
Софтверско инжењерство - српски - 240.0
Електротехника и рачунарство - српски - 60.0
Електротехника и рачунарство - српски - 180.0
Машински факултет
Машинско инжењерство - српски - 180.0
Машинско инжењерство - српски - 120.0
Машинско инжењерство - српски - 180.0
Рударско-геолошки факултет
Рударско инжењерство - српски - 240.0

ФАКУЛТЕТ

245
100
145

20
20

70
15

430
400
30

520
520

245
65
5
6
5
4
5
30

120
20
100

280
40
240

35
30
10
20
25
60

104
80
24

200
160
40

40
36
15
24
30
90

315
80

540
540

675
500
175

400
60
340

304
240
64

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С
У

11
25
15

0
6
30
11
10

5
7
7

5
4
30
0
5

63

32

384
108

32

100

350
384

100

20
30

40
170

350

50

58
11
11
24

118
21
21
0

210

104

160

16
32
22

5
10
60
11
15

171

416

416

450

450

60
200

260

176
32
32
24

264

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Уписне квоте за 2018/19

0

0

30

30

30

30

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

10
23

30
10

3
12
30

3
0
15

3

Б

40
28

50
40

2
8
50

19
10
10

29

С

50
51

80
50

5
20
80

22
10
25

32

У

ДОКТОРСКЕ

14.06.2018.
07.06.2018.
14.06.2018.

14.06.2018.
14.06.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
07.06.2018.
14.06.2018.
14.06.2018.
07.06.2018.

07.06.2018.

25.05.2022.
08.03.2018.
08.03.2018.

12.04.2018.
18.05.2022.
12.04.2018.
12.04.2018.

28.03.2019.
09.04.2019.
09.04.2019.

09.04.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.
28.03.2019.

04.04.2019.
20.06.2019.
04.04.2019.
04.07.2019.
09.09.2021.
04.04.2019.
05.09.2019.
05.09.2019.

16
32
22

40
36
15
25
30
90
16
10
60
16
15

30
5
20
1320
540
180
500
100
1186
720
416
50
564
80

832
240
64
200
32
32
200
32
32
715
60
340
60
200
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65
15
20
15
5

315
25
70
5
145

Инжењерство заштите животне средине - српски - 180.0
Хемијско инжењерство - српски - 180.0
Инжењерство материјала - српски - 180.0
Текстилно инжењерство - српски - 180.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Хемија - српски - 180.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски 180.0
Технички факултет у Бору
Инжењерски менаџмент - српски - 240.0
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
Рударско инжењерство - српски - 240.0
Технолошко инжењерство - српски - 240.0
Инжењерски менаџмент - српски - 60.0
Технолошко инжењерство - српски - 60.0
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 60.0
Инжењерски менаџмент - српски - 180.0
Технолошко инжењерство - српски - 180.0

Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Текстилна технологија - српски - 120.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски 60.0
Хемијско инжењерство - српски - 60.0
Инжењерство материјала - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 60.0

200
100
17
33
50

40
20
3
7
10

5
5

50
50

300
300

240
120
20
40
60

60
20

90
20
150

380
40

350
350

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0 55
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
15

Рударско инжењерство - српски - 180.0
Геотехника - српски - 180.0
Хидрогеологија - српски - 180.0
Геологија - српски - 180.0
Саобраћајни факултет
Саобраћај - српски - 240.0
Саобраћај - српски - 60.0
Саобраћај - српски - 180.0
Технолошко-металуршки факултет
Инжењерство материјала - српски - 240.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски 240.0
Текстилна технологија - српски - 180.0
Хемијско инжењерство - српски - 240.0

ФАКУЛТЕТ
У

20

12
2
4
2

36
6
12
6

10
0
2
3

30
60
8
7

60

10
5

30
5

30

70

150
140

70

150

48
8
16
8

80

40
60
10
10

40
10

170

220

220

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Уписне квоте за 2018/19

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

8
6

12
24

3
7

2
2

18
26
18
4
4
8

10
90

8
2
5
13
10

С

10
8

15
31

20
30
20
5
5
10

20
105

16
5
10
20
20

У

ДОКТОРСКЕ

2
4
2
1
1
2

10
15

8
3
5
7
10

Б

17.01.2019.
31.01.2019.
27.12.2018.
07.03.2019.
17.01.2019.
07.03.2019.
27.12.2018.
31.01.2019.
28.03.2019.
28.03.2019.

04.07.2019.

04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.
04.07.2019.

09.05.2019.
09.04.2019.
28.03.2019.
09.05.2019.

09.04.2019.
28.03.2019.

09.04.2019.
09.05.2019.

09.05.2019.
28.03.2019.
09.04.2019.

28.03.2019.

28.03.2019.
28.03.2019.
04.04.2019.

11.10.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.
11.10.2018.

15
361
120
20
40
60
48
8
16
8
20
8

20
30
20
5
5
10

40
60
10
10

40
10

60
20

90
20
150

16
5
10
30
590
350
220
20
655
40
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Управљање у агробизнису и трговини - српски - 60.0
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Зоотехника - српски - 60.0

Менаџмент и информациони системи - српски - 60.0
Менаџмент здравственог система - српски - 180.0
Информациони системи и квантитативни менаџмент српски - 180.0
Менаџмент - српски - 180.0
Пољопривредни факултет
Пољопривредна техника - српски - 240.0
Прехрамбена технологија - српски - 240.0
Зоотехника - српски - 240.0
Агроекономија - српски - 240.0
Мелиорације земљишта - српски - 240.0
Биљна производња - српски - 240.0
Менаџмент вода у пољопривреди - српски - 60.0
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Агроекономија - српски - 60.0
Заштита животне средине у пољопривреди - српски 60.0
Фитомедицина - српски - 60.0
Пољопривреда - српски - 60.0

Информациони системи и технологије - српски - 60.0
Менаџмент и организација - српски - 60.0
Пословна аналитика - српски - 60.0
Управљање пословањем - српски - 90.0
Електронско пословање и управљање системима српски - 60.0

670
35
200
75
85
35
240

5

Информациони системи и технологије - српски - 240.0

Међународно пословање и менаџмент - енглески - 90.0
Менаџмент - српски - 60.0
Менаџмент у јавном сектору - српски - 60.0
Софтверско инжењерство и рачунарске науке - српски 60.0

385
190
190

Информациони системи и технологије - српски - 240.0
Менаџмент и организација - српски - 240.0

300
20
100
25
35
20
100

95

200
140

435

970
55
300
100
120
55
340

100

390
330

820

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Рударско инжењерство - српски - 180.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Факултет организационих наука

ФАКУЛТЕТ
У

182

12
52
10
12
12
84

316

20
76
40
20
20
140

20

15

20
75
100
20
25

15
65
75
15
0

30
200
50

540

0
20
0

205

32
32
224

32
128
50

498

35

140
175
35
25

35

30
220
50

745

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Уписне квоте за 2018/19

20
10
22

52

0

0

10
6
10

26

25

25

30
16
32

78

25

25

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

27
36
27
52

0
0
95

6
4
90

С

36
27
147

27

8
5
90

У

ДОКТОРСКЕ

0

2
1
0

Б

29.03.2018.
17.05.2018.
24.05.2018.

20.03.2020.
24.05.2018.
24.05.2018.

10.05.2018.
17.05.2018.
10.05.2018.
10.05.2018.
10.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
10.05.2018.

04.07.2019.
09.04.2019.

04.07.2019.
23.01.2020.

28.03.2019.

09.05.2019.
13.06.2019.
09.05.2019.
09.05.2019.

04.07.2019.

30.09.2021.
13.06.2019.
13.06.2019.

30.05.2019.

09.05.2019.
09.04.2019.

27.12.2018.
31.01.2019.

30
16
32

32
32
224

36
27
1677
55
300
100
120
55
340
16
128
50

50
27

35

175
175
35
25

35

30
220
50

100

390
330

8
5
1740
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800
800

1400
1400

110

510

20
25
40
15
85

25
20

450

26
14
21

32
30
40

100

9

21

60
20
140

900

50

70

15

290

610

400

50

123

15
5
35

400

0

1300

0

50

Банкарски и финансијски менаџмент - српски - 60.0
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - српски 60.0
Економска политика и развој - српски - 60.0
Пословно управљање - српски - 60.0
Статистика - српски - 180.0
Пословно управљање - српски - 180.0
Економија - српски - 180.0
Правни факултет
600
Право - српски - 240.0
600

690

610

100
65

50

5
0
10
10

30
23

70
42

60

0

620

75
25
175

100

25
25
50
25

25
25

550

58
44
61

30

193

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Економија и менаџмент енергетике - српски - 60.0
Квантитативне финансије (IMQF) - енглески - 60.0
Квантитативна анализа - српски - 60.0
Међународни економски односи - српски - 60.0

36

24

345
120

У

0
5

106
17

239
103

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Макроекономија привреда у транзицији - српски - 60.0
Економска анализа и политика - српски - 60.0

Пољопривредне науке - српски - 180.0
Агроекономија и рурални развој - српски - 180.0
Прехрамбена технологија - српски - 180.0
Шумарски факултет
Шумарство - српски - 240.0
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних
ресурса - српски - 240.0
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и
производа од дрвета - српски - 240.0
Пејзажна архитектура - српски - 240.0
Технологија намештаја и производа од дрвета - српски 180.0
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних
ресурса - српски - 60.0
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и
производа од дрвета - српски - 60.0
Пејзажна архитектура - српски - 60.0
Шумарство - српски - 60.0
Трговина дрветом и производима од дрвета - српски 60.0
Шумарство - српски - 180.0
Економски факултет
Економија, пословно управљање и статистика - српски 180.0
Економија, пословно управљање и статистика - српски 240.0

ФАКУЛТЕТ

Уписне квоте за 2018/19

0

0

10

10

10

10

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

1
4
5
10

4
10

60
15
20
4

Б

9
16
15
40

14
40

30
10
12
14

С

10
20
20
50

18
50

90
25
32
18

У

ДОКТОРСКЕ

14.02.2019.

14.11.2019.
04.07.2019.
14.11.2019.
31.10.2019.
20.02.2020.
24.10.2019.

14.11.2019.

08.07.2021.
14.11.2019.
26.09.2019.
26.09.2019.

04.07.2019.
04.07.2019.

13.06.2019.

13.06.2019.

27.06.2019.
13.12.2018.

13.12.2018.
29.11.2018.
29.11.2018.

13.12.2018.

13.12.2018.

13.12.2018.
29.11.2018.

13.12.2018.

29.11.2018.

14.02.2019.
29.03.2018.
14.02.2019.

75
25
175
10
20
20
2170
1500

100

25
25
50
25

25
25

900

600

10
18
2100

58
44
61

30

50

100
65

60

90
25
32
616
120
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350
105
110

150
35
50

21
21

4
4

21
21

105

20

4
4

21
21
21
21

4
4
4
4

Политикологија - еколошка политика - српски - 60.0
Културологија - српски - 60.0

21

4

21

21

4

21

36

456

30
70
80
70
80
500

830

4

84

0
30
20
30
20
200

300

25
25

25

25

25

25

125

25
25
25
25

25

25

40

540

30
100
100
100
100
700

1130

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

4

100
100

500
140
160

65
1200

1505
120
120

У

4

70
65

14
661

51
539

30
35

755
57
23

750
63
97

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Политикологија - међународне студије - српски - 60.0
Политикологија - политичко насиље и држава - српски 60.0
Политикологија - политиколошке студије религије српски - 60.0
Политикологија - Јавна управа, локална самоуправа и
јавне политике - српски - 60.0
Политикологија - политички систем и привредни развој српски - 60.0

Социјална политика и социјални рад - српски - 240.0
Политикологија - српски - 240.0
Социјални рад - српски - 60.0
Политикологија - избори и изборне кампање - српски 60.0
Политикологија - регионалне мастер студије мира српски - 60.0
Политикологија - политичка аналитика и друштвене
промене - српски - 60.0
Политикологија - студије рода - српски - 60.0
Новинарство - српски - 60.0
Социјална политика - српски - 60.0

Етнологија и антропологија - српски - 180.0
Историја уметности - српски - 180.0
Филолошки факултет
Српска књижевност и језик - српски - 240.0
Српски језик и књижевност - српски - 240.0
Српска књижевност и језик са компаратистиком српски - 240.0
Језик, књижевност, култура - српски - 240.0
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење српски - 120.0
Српски језик - српски - 60.0
Српски језик као страни - српски - 60.0
Српска књижевност - српски - 60.0
Културе у дијалогу - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 180.0
Факултет политичких наука
Међународне студије - српски - 240.0
Новинарство - српски - 240.0

ФАКУЛТЕТ

Уписне квоте за 2018/19

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

30
8

9
13
30

Б

120
62

1
2
120

С

150
70

10
15
150

У

ДОКТОРСКЕ

03.04.2020.
02.10.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

20.02.2020.

29.05.2020.

03.04.2020.

23.10.2020.
20.02.2020.
03.04.2020.
20.02.2020.

04.07.2019.

29.05.2020.

20.02.2020.
03.04.2020.
20.02.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

06.03.2020.
06.02.2020.
08.05.2020.
06.02.2020.
17.04.2020.
26.02.2021.
26.02.2021.

06.02.2020.
17.04.2020.

06.02.2020.
06.02.2020.

08.05.2020.
10.10.2019.

25
25

25

25

25

25

125

25
25
25
25

25

25

100
100
40

30
100
100
100
100
700
150
1110
140
160

65
1200

10
15
2785
120
120
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350
105
110

150
35
50

21
21

4
4

21
21

105

20

4
4

21
21
21
21

4
4
4
4

Политикологија - еколошка политика - српски - 60.0
Културологија - српски - 60.0

21

4

21

21

4

21

36

456

30
70
80
70
80
500

830

4

84

0
30
20
30
20
200

300

25
25

25

25

25

25

125

25
25
25
25

25

25

40

540

30
100
100
100
100
700

1130

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

4

100
100

500
140
160

65
1200

1505
120
120

У

4

70
65

14
661

51
539

30
35

755
57
23

750
63
97

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Политикологија - међународне студије - српски - 60.0
Политикологија - политичко насиље и држава - српски 60.0
Политикологија - политиколошке студије религије српски - 60.0
Политикологија - Јавна управа, локална самоуправа и
јавне политике - српски - 60.0
Политикологија - политички систем и привредни развој српски - 60.0

Социјална политика и социјални рад - српски - 240.0
Политикологија - српски - 240.0
Социјални рад - српски - 60.0
Политикологија - избори и изборне кампање - српски 60.0
Политикологија - регионалне мастер студије мира српски - 60.0
Политикологија - политичка аналитика и друштвене
промене - српски - 60.0
Политикологија - студије рода - српски - 60.0
Новинарство - српски - 60.0
Социјална политика - српски - 60.0

Етнологија и антропологија - српски - 180.0
Историја уметности - српски - 180.0
Филолошки факултет
Српска књижевност и језик - српски - 240.0
Српски језик и књижевност - српски - 240.0
Српска књижевност и језик са компаратистиком српски - 240.0
Језик, књижевност, култура - српски - 240.0
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење српски - 120.0
Српски језик - српски - 60.0
Српски језик као страни - српски - 60.0
Српска књижевност - српски - 60.0
Културе у дијалогу - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 180.0
Факултет политичких наука
Међународне студије - српски - 240.0
Новинарство - српски - 240.0

ФАКУЛТЕТ

Уписне квоте за 2018/19

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

30
8

9
13
30

Б

120
62

1
2
120

С

150
70

10
15
150

У

ДОКТОРСКЕ

03.04.2020.
02.10.2020.

08.05.2020.

08.05.2020.

20.02.2020.

29.05.2020.

03.04.2020.

23.10.2020.
20.02.2020.
03.04.2020.
20.02.2020.

04.07.2019.

29.05.2020.

20.02.2020.
03.04.2020.
20.02.2020.

03.04.2020.
06.03.2020.

06.03.2020.
06.02.2020.
08.05.2020.
06.02.2020.
17.04.2020.
26.02.2021.
26.02.2021.

06.02.2020.
17.04.2020.

06.02.2020.
06.02.2020.

08.05.2020.
10.10.2019.

25
25

25

25

25

25

125

25
25
25
25

25

25

100
100
40

30
100
100
100
100
700
150
1110
140
160

65
1200

10
15
2785
120
120
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0
0

20
60
20

40
100
40

Специјална едукација и рехабилитација - српски - 180.0
Дефектологија - српски - 180.0
Факултет спорта и физичког васпитања
160
Физичко васпитање и спорт - српски - 240.0
160
Спорт - српски - 180.0

100

180

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју - српски - 240.0
Дефектологија - српски - 240.0
Логопедија - српски - 240.0
Логопедија - српски - 60.0
Специјална едукација и рехабилитација особа са
тешкоћама у менталном развоју - српски - 60.0
Дефектологија - српски - 60.0
Логопедија - српски - 180.0

10
85

170
45
30

270
95
40
40
95

240
240

150
150

160
160

60
160
60

280

50
180

440
140
70

390
390

90
68

30
22

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Образовање учитеља - Нови Пазар - српски - 240.0
Образовање учитеља - српски - 240.0
Образовање мастер васпитача - српски - 60.0
Образовање мастер учитеља - српски - 60.0
Методика разредне наставе - српски - 180.0

Културологија - студије културе и медија - српски - 180.0
Политикологија - српски - 180.0
Факултет безбедности
Студије наука безбедности - српски - 240.0
Студије наука безбедности - српски - 60.0
Студије управљања ризиком од елементарних и других
непогода - српски - 60.0
Студије безбедносног менаџмента - српски - 60.0
Студије наука безбедности - српски - 180.0
Учитељски факултет
Образовање васпитача - српски - 240.0
Образовање учитеља - Вршац - српски - 240.0

Комуникологија - српски - 60.0
Политикологија - Интердисциплинарне мастер студије
југоисточне Европе - енглески - 120.0
Политикологија - демократија и демократизација српски - 60.0
Политикологија - социјална политика и социјални рад српски - 180.0
Политикологија - међународне и европске студије српски - 180.0

ФАКУЛТЕТ

90

120

У

40

10

30

30
110

20
50

50

30

170

55
135

20

90

25
65

190

40

90

80

21

4

10

21

4

20

21

4

80

50
160

50

260

80
200

280

50

50

100

25

25

25

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Уписне квоте за 2018/19

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

0

0

0

50

96

96

50

96

96

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

18

5
7
5

3

15

3

2
3

5
8
9

2

15

6

8
6

18
18
8

2
2
2
2

8

С

10
15
14

5

30

9

10
9

20
20
10

20

10

У

ДОКТОРСКЕ

2

Б

31.10.2019.
20.02.2020.

28.11.2019.
29.05.2020.

28.11.2019.
20.03.2020.
29.05.2020.

28.11.2019.
20.03.2020.
29.05.2020.
29.05.2020.

06.02.2020.
06.02.2020.
06.03.2020.
06.03.2020.
20.02.2020.

06.02.2020.
06.02.2020.

18.05.2022.
12.12.2019.
22.05.2020.

12.12.2019.
12.12.2019.

08.05.2020.
08.05.2020.

29.05.2020.

08.05.2020.

03.04.2020.

03.04.2020.

02.10.2020.

10
15
424
160
90

60
160
5

60
160
60
50

580

80
300
80
200
9

50
96
15
889
140
80

20
20
601
390
50

20

10

25

25

25
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40
20
20

74
5

0
194

250
0

Интегрисане студије стоматологије - енглески - 360.0

Интегрисане студије стоматологије - српски - 360.0
Зубни техничар протетичар - српски - 180.0
Базична и клиничка истраживања у стоматологији српски - 180.0
Фармацеутски факултет
Фармација - енглески - 300.0
324
5

214

20

234

0

12

12

12

12

24

0
0

24

0

0

0

264

318

264

318

24

144

24

36

0

0

Специјалиста струковни физиотерапеут - српски - 120.0
Специјалиста струковна медицинска сестра - српски 120.0
Специјалиста струковни медицински радиолог - српски 120.0
Медицинске науке - српски - 180.0
Стоматолошки факултет
194

36

0

36
48

318

40

40

50

24

36
48

0
0

40
48

40
318

0
0

40

0

0

0

40
48

0
0

208

80

24

24

24

24

24

24

144

50

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

0

208

30

0

50

СПЕЦИЈАЛИСТ.
АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Специјалиста струковни анестетичар - српски - 120.0

30

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

24

608
60
500
48

158
60
50
48

22

У

0

156
156

6
6

8

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Рекреација - српски - 180.0
Физичко васпитање и спорт - српски - 60.0
Спорт - српски - 60.0
Експерименталне методе истраживања хумане
локомоције - српски - 180.0
Факултет ветеринарске медицине
150
Ветеринарска медицина - српски - 360.0
150
Ветеринарска медицина - српски - 60.0
Ветеринарска медицина - српски - 180.0
Медицински факултет
450
Медицина - енглески - 360.0
0
Медицина - српски - 360.0
450
Сестринство - српски - 240.0
0
Сестринство - српски - 60.0
Неуроетика - српски - 60.0
Менаџмент у систему здравствене заштите - српски 60.0
Јавно здравље - српски - 60.0
Физичка активност, здравље и терапија вежбањем српски - 60.0
Медицинске науке - српски - 60.0
Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер српски - 120.0
Специјалиста струковни медицинско-лабораторијски
технолог - српски - 120.0

ФАКУЛТЕТ

Уписне квоте за 2018/19

10
30

50
10

5
50

5
5

Б

0
30

200
0

15
200

9
15

С

10
60

250
10

20
250

14
20

У

ДОКТОРСКЕ

07.06.2018.

13.09.2018.

21.06.2018.
06.07.2022.

21.06.2018.

23.05.2019.
15.01.2021.

11.07.2019.

11.07.2019.

23.05.2019.

23.05.2019.

23.05.2019.

12.02.2021.
09.04.2019.

08.04.2021.
23.05.2019.

07.03.2019.
07.03.2019.
09.04.2019.
09.04.2019.
28.03.2019.

24.10.2019.
24.10.2019.
24.10.2019.

20.02.2020.

20.02.2020.
31.10.2019.
08.07.2021.

30
1068
252

220
30

20

24
250
300

80

24

24

24

24

36
318

36
48

14
216
156
40
20
2304
640
640
48
40
48

30
80
50
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50
25
25
40

Теоријска и експериментална физика - српски - 240.0
Општа физика - српски - 240.0
Метеорологија - српски - 240.0

Примењена и компјутерска физика - српски - 240.0
Примењена и компјутерска физика - српски - 60.0
Општа физика - српски - 60.0
Метеорологија - српски - 60.0
Општа физика - српски - 120.0
10

0
0
5

15

140

50

50
25
30

155

435
250
25
160

10
10
10
15

10
10
5
5

35

125
30
7

75
40
8

60

162

123

285

20
20
15
20

95

200
70
15

36

0

105
45
5
55

24

0

330
205
20
105

22
22
24
24

0
0
0
0

Фармацеутски менаџмент и маркетинг - српски - 60.0
Индустријска фармација - српски - 60.0
Биолошки лекови - српски - 60.0
Биохемијска дијагностика - српски - 90.0
Токсиколошка процена ризика од загађивача животне
средине - српски - 60.0
Фармакоекономија и фармацеутска легислатива српски - 60.0
Фармацеутске науке - српски - 180.0
Фармацеутске науке - енглески - 180.0
Математички факултет
Математика - српски - 240.0
Астрономија и астрофизика - српски - 240.0
Информатика - српски - 240.0
Математика - српски - 60.0
Информатика - српски - 120.0
Астрономија и астрофизика - српски - 60.0
Астрономија и астрофизика - српски - 180.0
Информатика - српски - 180.0
Математика - српски - 180.0
Физички факултет

0
0
0

2
1
43

5

48
2

11

0

0

36

24

22
22
24
24

2
1
43

5

48
2

11
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Фармацеутски менаџмент и маркетинг - енглески - 60.0
Козметологија - енглески - 60.0
Фармацеутска здравствена заштита - српски - 90.0

72
247

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

Фармацеутска здравствена заштита - енглески - 90.0

22
47

У

0
0

50
200

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Фармакотерапија у фармацеутској пракси - српски - 90.0
Индустријска фармација - енглески - 60.0

Фармација - медицинска биохемија - српски - 300.0
Фармација - српски - 300.0
Козметологија - српски - 60.0

ФАКУЛТЕТ

Уписне квоте за 2018/19

СПЕЦИЈАЛИСТ.
СТРУКОВНЕ
Б
С
У

5
8
27
40

30
0
40

Б

9
7
3
15

24
6
19

С

14
15
30
55

54
6
59

У

ДОКТОРСКЕ

06.03.2020.
20.03.2020.
20.02.2020.
06.02.2020.
24.06.2021.

06.03.2020.
20.02.2020.
06.02.2020.

12.06.2020.
12.06.2020.
12.06.2020.
19.06.2020.
12.06.2020.
19.06.2020.

12.06.2020.
12.06.2020.

14.06.2018.
13.09.2018.
13.09.2018.

24.08.2022.

05.07.2018.
05.07.2018.
13.07.2022.
15.06.2022.

05.07.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.

07.06.2018.

13.07.2022.
05.07.2018.

24.05.2018.
07.06.2018.
07.06.2018.

50
20
20
20
20

50
25
40

36
60
60
779
250
25
160
200
70
15
14
15
30
325

24

24
24
24
24

24
12
48

48

48
24

72
252
12
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70
70

160
160

30
30
30

170
30
50

20
20

80
80

140
20
30

15
5
5
0
5

170
45
75
25
25

50
50
80

310
50
80

230
230

100
100

185
50
80
25
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
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Геопросторне основе животне средине - српски - 240.0 20
Демографија - српски - 240.0
20
Географија - српски - 240.0
50
Просторно планирање - српски - 60.0
Демографија - српски - 60.0

Имунобиологија са микробиологијом - српски - 60.0
Микробиологија - српски - 60.0
Биологија - српски - 180.0
Екологија - српски - 180.0
Молекуларна биологија - српски - 180.0
Географски факултет
Просторно планирање - српски - 240.0
Туризмологија - српски - 240.0

Молекуларна биологија и физиологија - српски - 60.0
Генетика - српски - 60.0

Теоријска и експериментална физика - српски - 60.0
Метеорологија - српски - 180.0
Физика - српски - 180.0
Хемијски факултет
Биохемија - српски - 240.0
Хемија - српски - 240.0
Настава хемије - српски - 300.0
Хемија животне средине - српски - 240.0
Хемија животне средине - српски - 60.0
Хемија - српски - 60.0
Биохемија - српски - 60.0
Хемија - српски - 180.0
Биохемија - српски - 180.0
Факултет за физичку хемију
Физичка хемија - српски - 240.0
Физичка хемија - српски - 60.0
Форензика - српски - 60.0
Физичка хемија - енглески - 180.0
Физичка хемија - српски - 180.0
Биолошки факултет
Биологија - српски - 240.0
Професор екологије и заштите животне средине српски - 60.0
Биологија - српски - 60.0
Професор биологије - српски - 60.0
Екологија - српски - 60.0
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14986

30

* Истекла акредитација - Образовне политике

Грађевински факултет, САС Грађевинарство
Математички, МАС, Професор информатике
Географски, МАС, ГИС

Стигли су предлози и за следеће програме који нису унети јер нису акредитовани:

5480

152

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ / ОСНОВНЕ
СТРУКОВНЕ
ИНТЕГРИСАНЕ
Б
С
У
Б
С

Европска политика и управљање кризама - српски - 60.0
Тероризам, организовани криминал и безбедност српски - 120.0
Тероризам, организовани криминал и безбедност српски - 60.0
Студије миграција - српски - 60.0
* Образовне политике - српски - 60.0
Историја и филозофија природних наука и технологије српски - 180.0
Биофизика - српски - 180.0
Биомедицинско инжењерство и технологије - српски 180.0
Биофотоника - српски - 180.0
Интелигентни системи - српски - 180.0
Укупно
9506

Еразмус Мундус заједничке европске мастер академске
студије из астрофизике - Астромундус - енглески - 120.0
Мехатроника у медицинској рехабилитацији - српски 60.0

Рачунарство у друштвеним наукама - српски - 60.0
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама
- српски - 120.0

Геопросторне основе животне средине - српски - 60.0
Туризмологија - српски - 60.0
Географија - српски - 60.0
Геонаука - српски - 180.0
Универзитет у Београду
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На основу члана 43. став 1. тачка 39. Статута Универзитета у
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 201/18), члана
2. и члана 3. став 1. Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса (''Гласник Универзитета у
Београду'', број 176/13, 180/14 и 196/16),
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 21.
марта 2018. године донео је
ОДЛУКУ
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање
професор емеритус у школској 2017/2018. години
1. У текућој школској 2017/2018. години може се доделити
звање професор емеритус за 8 (осам) кандидата, професора у
пензији Универзитета у Београду, и то за по 2 (два) кандидата из
сваке од четири групације факултета.
2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се
најкасније до 10. априла 2018. године.
3. Сенат Универзитета, на седници која ће се одржати 18.
априла 2018. године, образоваће стручне комисије са задатком да
припреме реферат са предлогом одлуке за доделу звања професор
емеритус и да га доставе Сенату најкасније до 18. маја 2018. године.
4. Реферат стручне комисије из тачке 3. ове одлуке објавиће
се на сајту Универзитета 18. маја 2018. године ради увида јавности
који траје 30 дана.
5. Одлуку о додели звања професор емеритус донеће Сенат,
тајним гласањем, на седници која ће се одржати 20. јуна 2018.
године.
6. На избор професора емеритуса у школској 2017/2018.
години примениће се одредбе Закона о високом образовању
(''Службени гласник РС'', број 88/17), Статута Универзитета у
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 201/18),
као и одредбе Правилника о условима и поступку додељивања
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у
Београду'', број 176/13, 180/14 и 196/16) које нису у супротности
са овим законом и статутом.
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7. На основу ове одлуке ректор Универзитета упутиће позивно
писмо свим факултетима Универзитета у Београду.
8. Ову одлуку објавити у Гласнику Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Због доношења новог Закона о високом образовању, као
и Статута Универзитета у Београду који је усаглашен са новим
Законом, поступак за доделу звања професора емеритуса у школској
2017/2018. години започиње нешто касније, тако да су и рокови за
поједине радње у поступку доделе звања томе прилагођени.
Узимајући у обзир кратак рок за усаглашавање Правилника
о условима и поступку додељивања звања и правима професора
емеритуса са Законом и Статутом, на избор професора емеритуса
у школској 2017/2018. години примениће се одредбе Закона о
високом образовању (''Службени гласник РС'', број 88/17), Статута
Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'',
број 201/18), као и одредбе Правилника о условима и поступку
додељивања звања и правима професора емеритуса („Гласник
Универзитета у Београду'', број 176/13, 180/14 и 196/16) које нису
у супротности са овим законом и статутом.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 06-1256/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), 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: 61201-5076/2-17
од 27. децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 17. јануара 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програма основних академских
студија Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Машински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: инжењер машинства.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма
на седници одржаној 30. новембра 2017. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној одржаној 27. децембра 2017. године размотрило
је предлог Факултета и једногласно донело предлог одлуке,
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.01.2018. године; Број: 61201-5076/3)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 43. тачка
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18), 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: 61201-1043/2-18 од 8. марта 2018. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 21. марта 2018. године, донео
је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програма специјалистичких
академских студија Ћелијска биологија и хистологијa (60 ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Биолошки факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: специјалиста биолог.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет је 28. фебруара 2018. године поднео Универзитету
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1.
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
студијског програма на седници одржаној 26. јануара 2018. године.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној одржаној 8. марта 2018. године размотрило је предлог
Факултета и једногласно донело предлог одлуке, предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те
је донета одлука као у изреци.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 61201-1043/3-18)
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), 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 199/17), а на предлог Изборног већа
Електротехничког факултета, број: 2147/7 од 5. децембра 2017.
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број:
61202-5251/2-17 од 25.12.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.1.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Лазар Сарановац, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу
научну област Електроника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 25.10.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Електроника, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.11.2017. године,
на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког
факултета, на седници одржаној дана 5.12.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Лазар Сарановац
изабере у звање редовног професора.

54

Гласник Универзитета у Београду

Електротехнички факултет је дана 13.12.2017. 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 18.12.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.12.2017. године дало је мишљење да се др Лазар Сарановац
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.1.2018.
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 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, 17.01.2018. године; Број: 61202-5251/3-17)
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
199/17), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, број:
01-3/82 од 29. новембра 2017. године и мишљења Већа научних
области техничких наука, број: 61202-5103/2-17 од 25.12.2017.
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 17.1.2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Александар Дедић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну
област Машинско инжењерство – процесна техника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 14.6.2017. године у публикацији
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Машинско инжењерство – процесна техника,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.9.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
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на седници одржаној дана 29.11.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Дедић изабере
у звање редовног професора.
Шумарски факултет је дана 6.12.2017. 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 18.12.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.12.2017. године дало је мишљење да се др Алесандар Дедић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.1.2018.
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 на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 17.01.2018. године; Број: 61202-5103/3-17)
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 199/17), а на предлог Изборног већа Факултета организационих
наука, број: 4-110 од 6. децембра 2017. године и мишљења Већа
научних области техничких наука, број: 61202-5250/2-17 од
25.12.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
17.1.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Јовановић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за
ужу научну област Софтверско инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 25.10.2017. 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 30.10.2017. године,
на огласној табли и у библиотеци Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
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организационих наука, на седници одржаној дана 6.12.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Јелена Јовановић изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 14.12.2017. 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 18.12.2017.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 25.12.2017. године дало је мишљење да се др Јелена Јовановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.1.2018.
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, 17.01.2018. године; Број: 61202-5250/3-17)
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 ,,Службени гласник РС’’,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 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, 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, 196/16 и 197/17), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета, број: 880/5 од 14.12.2017.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-5248/2-18 од 21.12.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.01.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ксенија Стојановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу научну
област Примењена хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је дана 27.09.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Примењена хемија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.11.2017. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
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на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ксенија Стојановић изабере
у звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 14.12.2017. 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 14.12.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 21.12.2017. године дало је мишљење да се др Ксенија
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.01.2018.
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 17.01.2018. године; Број: 61202-5248/3-18)
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.797/17 од 30.11.2017. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5037/2-17 од 26.12.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.1.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марија Мацура 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 4.10.2017.
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 27.10.2017. 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 30.11.2017. године,
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марија
Мацура изабере у звање редовног професора.
Факултета спорта и физичког васпитања је дана 1.12.2017.
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 19.12.2017.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 26.12.2017. године дало је мишљење да се др Марија
Мацура може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.1.2018.
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, 17.01.2018. године; Број: 61202-5037/3-17)
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 Фармацеутског
факултета, број: 1716/1 од 14.9.2017. године и мишљења Већа
научних области природно-математичких наука, 02-04 број:
61202-3869/4-17 од 12.12.2017. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 17.1.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
ДА СЕ др Нели Кристина Тодоровић Васовић не изабере
у звање редовног професора на Универзитету у БеоградуФармацеутски факултет, за ужу научну област Општа физика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеутски факултет је дана 25.01.2017. године у листу
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област Општа
физика, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.05.2017. године
преко сајта и у архиви Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског
факултета, на седници одржаној дана 14.9.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Нели Кристина
Тодоровић Васовић изабере у звање редовног професора.
Фармацеутски факултет је дана 19.9.2017. 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 23.10.2017.
године.
Веће научних области природоно-математичких наука, на
седници одржаној дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се
др Нели Кристина Тодоровић Васовић не може изабрати у звање
редовног професора, зато што кандидаткиња није испунила услов
из члана 13. табела А1) Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду. На основу
расположиве документације, као и мишљења матичног Физичког
факултета, Веће је констатовало да кандидаткиња нема пленарно
предавање или предавање по позиву на међународном или домаћем
научном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64), које представља
обавезни услов за избор у звање редовног професора.
Веће научних области природно-математичких наука наука
броји 20 члана. Од 17 присутних чланова, за позитивно мишљење
није гласао ниједан члан Већа, 11 чланова Већа је било „уздржано“,
док је 6 чланова Већа гласало „против“. За давање позитивног
мишљења Сенату било је потребно 11 гласова „за“.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017.
године одложио је разматрање захтева Фармацеутског факултета
и затражио од Већа научних области природно-математичких
наука да још једном преиспита да ли др Нели Кристина Тодоровић
Васовић испуњава услове за избор у звање редовног професора
имајући у виду да је на седници Сената Универзитета, одржаној
15.11.2017. године деканица Фармацеутског факултета обавестила
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чланове Сената да кандидаткиња има потврде за два предавања по
позиву.
Дана 27.11.2017. године Фармацеутски факултет је доставио
допуну документације која се односи на споран услов за стицање
звања редовног професора. Уз допис, документација садржи и два
позивна писма за два предавања по позиву. У допису је наведено да
је кандидаткиња од стицања звања ванредног професора остварила
изузетне научне резултате.
Поступајући по закључку Сената, Веће је на седници, одржаној
дана 12.12.2017. године, а на основу расположиве документације
и допуне документације коју је доставио Фармацеутски факултет,
остало при првобитном мишљењу да кандидаткиња у моменту
стављања реферата на увид јавности није имала пленарно предавање
или предавање по позиву на међународном или домаћем научном
скупу(категорије М31-М34 и М61-М64), које представља обавезни
услов за избор у звање редовног професора.
Веће научних области природно-математичких наука броји
20 чланoва. Од 15 присутних чланова, за позитивно мишљење није
гласао ниједан члан Већа, 15 чланова Већа је било „против“, и није
било „уздржаних“ гласова. За давање позитивног мишљења Сенату
било је потребно 11 гласова „за“.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.1.2018.
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и мишљење
Већа научних области биотехничких наука од 12.12.2017. године
и утврдио да др Нели Кристина Тодоровић Васовић не 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 из разлога наведених
у мишљењу Већа научних области природно-математичких наука
број 61202-3869/4-15 од 12.12.2017. године, па је донета одлука
као у изреци.
Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 30 присутних
чланова, за избор др Нели Кристине Тодоровић Васовић у звање
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редовног професора гласала су 2 члана Сената, 16 чланова Сената
је било „уздржано“, а 12 чланова Сената гласало је „против“. За
избор у звање редовног професора је било потребно 24 гласа „за“.
(Београд, 17.01.2018. године; Број: 61202-3869/5-18)
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 ,,Службени гласник РС’’,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 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, 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, 196/16 и 197/17), а на предлог
Изборног већа Грађевинског факултета, број: 448/5 од 21.12.2017.
године и мишљења Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број: 61202-218/2-18 од 13.02.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.02.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Владан Кузмановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну
област Хидротехничке конструкције и објекти.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 08.11.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Хидротехничке конструкције и објекти, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.11.2017. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
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на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Владан Кузмановић
изабере у звање редовног професора.
Грађевински факултет је дана 18.01.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.02.2018.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 13.02.2018. године дало је мишљење да се
др Владан Кузмановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.02.2018.
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању и чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 21.02.2018. године; Број: 61202-218/3-18)
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 ,,Службени гласник РС’’,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 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, 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, 196/16 и 197/17), а на предлог
Изборног већа Географског факултета, број: 570 од 28.12.2017.
године и мишљења Већа научних области грађевинскоурбанистичких наука, број: 61202-505/2-18 од 13.02.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.02.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мишко Милановић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну
област Геопросторне основе животне средине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет је дана 15.11.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора
или ванредног професора, за ужу научну област Геопросторне
основе животне средине, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2017. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета,
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на седници одржаној дана 28.12.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мишко Милановић изабере
у звање редовног професора.
Географски факултет је дана 25.01.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.02.2018.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 13.02.2018. године дало је мишљење да се
др Мишко Милановић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.02.2018.
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању и 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, 21.02.2018. године; Број: 61202-218/3-18)
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 ,,Службени гласник РС’’,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 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, 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, 196/16 и 197/17), а на предлог
Изборног већа Хемијског факултета, број: 1065/5 од 18.01.2018.
године и мишљења Већа научних области природних наука, број:
61202-296/2-18 од 01.02.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21.02.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Горан Роглић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу научну област
Примењена хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је дана 25.10.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Примењена хемија, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2017. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
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на седници одржаној дана 18.01.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Горан Роглић изабере у
звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 24.01.2018. 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 25.01.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 01.02.2018. године дало је мишљење да се др Горан Роглић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.02.2018.
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању и 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, 21.02.2018. године; Број: 61202-296/3-18)
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 ,,Службени
гласник РС’’, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), 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, 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, 196/16
и 197/17), а на предлог Изборног већа Учитељског факултета,
број: 16/3/211 од 19.09.2017. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4926/2-17
од 28.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
21.02.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Урош Шуваковић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за ужу научну
област Социологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 26.05.2017. године у листу
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Социологија, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.07.2017. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
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на седници одржаној дана 19.09.2017. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Урош Шуваковић изабере
у звање редовног професора.
Учитељски факултет је дана 20.09.2017. 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 21.11.2017.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 28.11.2017. године дало је мишљење да се
др Урош Шуваковић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета је на седници одржаној дана 13.12.2017.
године одложио разматрање избора др Уроша Шуваковића у
звање редовног професора и од Већа научних области друштвенохуманистичких наука затражио да утврди који факултет је надлежан
за давање мишљења и оцени испуњеност услова за избор др Уроша
Шуваковића у звање редовног професора, за ужу научну област
Социологија, имајући у виду допис Филозофског факултета упућен
Већу научних области друштвено-хуманистичких наука и Сенату
24.11.2017. године, допис Филозофског факултета упућен Сенату
05.12.2017. године, као и допис проф. др Слободана Антонића,
упућен Сенату 11.12.2017. године, којима се оспорава матичност
Факултета политичких наука за давање мишљења о испуњеновсти
услова за избор наставника на нематичном факултету за ужу
научну област Социологија.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је
на седници одржаној 26.12.2017. године, приликом разматрања
закључка Сената, и наведених дописа, закључило да упути допис
Стручној служби Универзитета у Београду-Сектору за правне и
кадровске послове са молбом да се наведу правни акти којима је
уређено гласање о избору у звање наставника на Универзитету у
Београду, као и акти на основу којих је Сенат Универзитета донео
закључак о одлагању разматрања избора др Уроша Шуваковића у
звање редовног професора.
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Након достављеног одговора Стручне службе Универзитета,
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука је на
седници одржаној дана 06.02.2018. године закључило да остаје
при мишљењу број 61202-4116/2-17 од 28.11.2017. године да се др
Урош Шуваковић може изабрати у звање редовног професора на
Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за ужу научну област
Социологија, јер испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чл. 125. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.02.2018.
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 на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 21.02.2018. године; Број: 61202-4116/7-18)
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 199/17), а на предлог Изборног већа Рударско-геолошког
факултета, број: 2 35/10 од 21. децембра 2017. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 61202-5392/2-17
од 29.1.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
21.2.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Аболмасов, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу
научну област Инжењерска геологија, геомеханика и геотехничко
инжењерство.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је дана 4.10.2017. године,
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу
научну област Инжењерска геологија, геомеханика и геотехничко
инжењерство, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.11.2017. године, у
библиотеци и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
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факултета, на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Аболмасов
изабере у звање редовног професора.
Рударско-геолошки факултет је дана 27.12.2017. 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 22.1.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29.1.2018. године дало је мишљење да се др Биљана Аболмасов
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.2.2018.
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, 21.02.2018. године; Број: 61202-5392/3-17)
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 199/17), а на предлог Изборног већа Техничког факултета у
Бору, број: VI/5-10-ИВ-2 од 14. децембра 2017. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 61202-5351/2-17
од 29.1.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
21.2.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Снежана Урошевић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу
научну област Индустријски менаџмент.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 4.10.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Индустријски менаџмент, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.11.2017. године,
у библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета
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у Бору, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Урошевић
изабере у звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 19.12.2017. 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 22.1.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29.1.2018. године дало је мишљење да се др Снежана Урошевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.2.2018.
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, 21.02.2018. године; Број: 61202-5351/3-17)
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 199/17), а на предлог Изборног већа Техничког факултета у
Бору, број: VI/5-10-ИВ-3 од 14. децембра 2017. године и мишљења
Већа научних области техничких наука, број: 61202-5350/2-17
од 29.1.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
21.2.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Дејан Богдановић, у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу
научну област Индустријски менаџмент.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору је дана 4.10.2017. године у
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Индустријски менаџмент, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.11.2017. године,
у библиотеци, на огласној табли и на сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета
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у Бору, на седници одржаној дана 14.12.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Богдановић
изабере у звање редовног професора.
Технички факултет у Бору је дана 19.12.2017. 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 22.1.2018.
године.
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној
дана 29.1.2018. године дало је мишљење да се др Дејан Богдановић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.2.2018.
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, 21.02.2018. године; Број: 61202-5350/3-17)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 88/18), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл.
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и
195/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Правног факултета, број: 1364/16 од 26.12.2017. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 612025393/2-18 од 20.2.2018. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21.3.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вук Радовић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Пословноправну
ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је у листу „Службени гласник РС“ број 88 од
29.9.2017. године, као и у листу „Послови“ број 745 од 4.10.2017.
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
Пословноправну ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.11.2017. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,
на седници одржаној дана 25.12.2017. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Вук Радовић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 29.12.2017. 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 13.2.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 20.2.2018. године дало је мишљење да се др Вук
Радовић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.3.2018.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 61202-5393/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 88/18), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл.
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст.
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и
195/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета
у Београду“, број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа
Правног факултета, број: 352/1 од 13.2.2018. године и мишљења
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202864/2-18 од 20.2.2018. године, Сенат Универзитета, на седници
одржаној 21.3.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Душан Поповић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Пословноправну
ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је у листу „Службени гласник РС“ број 108
од 1.12.2017. године, као и у листу „Послови“ број 754 од 6.12.2017.
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
Пословноправну ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.12.2017. године
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,
на седници одржаној дана 12.2.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Поповић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 13.2.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.2.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 20.2.2018. године дало је мишљење да се др Душан
Поповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.3.2018.
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 61202-864/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању
(”Службени гласник РС”, број 88/18), 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
Факултета организационих наука, број: 4/122-1 од 27.12.2017.
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука,
број: 61202-117/2-18 од 20.2.2018. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 21.3.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Велимир Штављанин у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за
ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне
комуникације.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је у листу „Послови“ број 744
од 27.9.2017. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и
мултимедијалне комуникације, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.11.2017. године
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
организационих наука, на седници одржаној дана 27.12.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
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Велимир Штављанин изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 12.1.2018. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 13.2.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 20.2.2018. године дало је мишљење да се др Велимир
Штављанин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.3.2018.
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, 21.03.2018. године; Број: 61202-117/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. тач. 22., чл. 44. ст. 4. Статута
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”,
број 201/18), 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, 196/16 и
197/17), а на предлог Изборног већа Шумарског факултета, број:
01-3/5 од 31.01.2018. године и мишљења Већа научних области
биотехничких наука, број: 61202-618/2-18 од 20.02.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.03.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Јелена Томићевић-Дубљевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за
ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 08.11.2017. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у сва наставничка звања, за
ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.12.2017. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 31.01.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена ТомићевићДубљевић изабере у звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 06.02.2018. 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 13.02.2018.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 20.02.2018. године дало је мишљење да се др Јелена
Томићевић-Дубљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.03.2018.
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом
образовању и чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као
и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 61202-618/3-18)
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, 199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017.
године), а на предлог Изборног већа Факултета организационих
наука, број: 4/121 од 27.12.2017. године и мишљења Већа научних
области природно-математичких наука, 02-01 број: 61202-116/218 од 5.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
21.3.2018. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливера Михић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду- Факултет организационих наука, за ужу
научну област Математичке методе у менаџменту и информатици.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Електротехнички факултет је дана 18.10.2018. године у листу
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Математичке методе у менаџменту и
информатици.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.11.2017. године
објављивањем на огласној табли и библиотеци Факултета и на
е-маil адреси наставника и сарадника.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
организационих наука, на седници одржаној дана 27.12.2017.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Оливера Михић изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 29.12.2017. године
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на
прописаним обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.2.2018.
године.
Веће научних области природно-математичких наука, на
седници одржаној дана 5.3.2018. године дало је мишљење да се др
Оливера Михић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.3.2018.
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, 21.03.2018. године; Број: 61202-116/3-18)
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, 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, 196/16 и 197/17), а поводом
приговора кандидата др Марије Илић број 61202-3870/5-17
од 19.12.2017. године године на одлуку Већа научних области
природних наука број 61202-3870/4-17 од 30.11.2017. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.03.2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. Усваја се приговор кандидата др Марије Илић и поништава
се одлука Већа научних области природних наука број 612023870/4-17 од 30.11.2017. године.
2. Бира се др Марија Илић у звање доцента на Универзитету
у Београду-Рударско-геолошки факултет, за ужу научну област
Основе хемије.
3. Ова одлука је коначна.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рударско-геолошки факултет је, дана 17.05.2017. године у
листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање доцента за ужу
научну област Основe хемије, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности 21.08.2017. године, преко
сајта и Библиотеке Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког
факултета, на седници одржаној 21.09.2017. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марија Илић,
изабере у звање доцента.
Факултет је дана 25.09.2017. 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 19.10.2017.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 26.10.2017. године је донело закључак о одлагању разматрања
избора др Марије Илић у звање доцента и од Факултета затражило
да најкасније се у року од 20 дана од дана достављања овог закључка
изјасни да ли кандидат испуњава услове прописане Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Рударскогеолошком факултету.
Факултет је дана 17.11.2017. године доставио допуну. У
прилогу допуне достављена је диплома о високој школској спреми
стеченој на Природно-математичким факултетима-Хемијски
факултет Универзитета у Београду.
Веће научних области природних наука, на седници
одржаној дана 30.11.2017. године разматрало је захтев Рударскогеолошког факултета и оценило да кандидат, према достављеној
документацији, не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона
о високом образовању, чл. 125. Статута Универзитета у Београду,
као и услове прописане Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, зато што
је чланом 11, табела А1 Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Рударско-геолошком факултету,
предвиђено као општи обавезни услов за избор у звање доцента
да кандидат има „завршене претходне одговарајуће академске
основне и мастер студије које су матичне за ужу научну област
за коју се врши избор“. Др Марија Илић је 1989. године завршила
Природно-математички факултет Универзитета у Београду на
студијској групи физичка хемија, тако да, према ставу Већа, не
испуњава наведени општи обавезни услов.
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Веће броји укупно 22 члана. Од 17 чланова Већа присутних
на седници, за предлог Факултета да се кандидат изабере у звање
доцента гласало је 6 чланова Већа, 8 чланова је било уздржано,
док су 3 члана Већа је гласала против. За избор у звање било је
неопходно 12 гласова.
Одлука Већа је достављена кандидату преко Рударскогеолошког факултета дана 07.12.2017. године.
Рударско-геолошки факултет је дана 19.12.2017. године
доставио приговор кандидата на одлуку о избору у звање доцента.
Веће је на седници одржаној дана 01.02.2018. године, а после
разматрања приговора кандидата дало мишљење да је приговор
кандидаткиње неоснован, уз образложење да остаје при ставовима
заузетим на седници одржаној 30.11.2017. године. Веће научних
области природних наука броји укупно 22 члана. Од 16 присутних
чланова Већа за прихватање приговора није гласао ниједан члан
Већа, 4 члана Већа била су уздржана, док је 12 чланова Већа
гласало против прихватања приговора. За прихватање приговора
било је неопходно 12 гласова.
Мишљење Већа, као и приговор кандидата, достављени су
Сенату Универзитета на даљу надлежност.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.02.2018.
године је донео закључак, којим се одлаже доношење одлуке о
приговору кандидата др Марије Илић број: 612023-870/5-17 од
19.12.2017. године на одлуку Већа научних области природних
наука број: 61202-3870/4-17 од 30.11.2017. године, којом се др
Марија Илић не бира у звање доцента на Универзитету у БеоградуРударско-геолошки факултет, за ужу научну област Основе хемије.
Сенат је сугерисао Већу научних области природних наука да
поново размотри да ли кандидаткиња испуњава услове за избор у
звање доцента, имајући у виду да има научни назив доктора наука
из научне области за коју се бира, што представља битан услов за
избор у звање.
На основу закључка Сената, Веће је на седници одржаној
дана 01.03.2018. године поново разматрало реферат Комисије и
приговор др Марије Илић и након дискусије остало при ставовима
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датим у одлуци донетој на седници одржаној дана 30.11.2017.
године и мишљењу датом на седници одржаној дана 01.02.2018.
године.
Веће је сматрало да кандидаткиња не испуњава услове за избор
у звање доцента и поред тога што има докторат из научне области
за коју се бира зато што је чланом 11, табела А1 Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Рударскогеолошком факултету, предвиђено као општи обавезни услов
за избор у звање доцента да кандидат има „завршене претходне
одговарајуће академске основне и мастер студије које су матичне за
ужу научну област за коју се врши избор“. Др Марија Илић је 1989.
године завршила Природно-математички факултет Универзитета
у Београду, на студијској групи физичка хемија, тако да, према
ставу Већа, не испуњава наведени општи обавезни услов.
Веће научних области природних наука броји 22 члана. Од
20 присутних чланова, за усвајање приговора је гласало 9 чланова
Већа, 5 чланова Већа је било „уздржано“, док је 6 чланова Већа
гласало „против“. За прихватање приговора било је неопходно 12
гласова.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.03.2018.
године, разматрао приговор др Марије Илић на одлуку Већа научних
области природних наука број 61202-3870/4-17 од 30.11.2017.
године и утврдио да кандидаткиња испуњава услове прописане
чл. 64. и 65. Закона о високом образовању и 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, 21.03.2018. године; Број: 61202-3870/9-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 88/17), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) 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 Биолошког факултета,
број: 13/20 са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јануара
2018. године и предлог Већа групације природно-математичких
наука број 61202-1090/2-18 од 8. марта 2018. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. марта 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Весна Рапић Отрин (Универзитет у
Питсбургу, Пенсилванија, САД) у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет доставио је образложени предлог број:
13/20 од 26. јануара 2018. године да се проф. др Весна Рапић
Отрин, професор Универзитета у Питсбургу, Пенсилванија, САД,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 8. марта 2018. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило 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, 21.03.2018. године; Број: 61202-1090/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 88/17), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) 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 Биолошког факултета,
број: 13/19 са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јануара
2018. године и предлог Већа групације природно-математичких
наука број 61202-1089/2-18 од 8. марта 2018. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. марта 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Велемир Нинковић (Универзитет у Упсали,
Шведска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет доставио је образложени предлог
број: 13/19 од 26. јануара 2018. године да се проф. др Велемир
Нинковић, професор Универзитета у Упсали, Шведска, изабере у
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 8. марта 2018. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило 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, 21.03.2018. године; Број: 61202-1089/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број 88/17), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) 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 Биолошког факултета,
број: 13/18 са седнице Наставно-научног Већа одржане 26. јануара
2018. године и предлог Већа групације природно-математичких
наука број 61202-543/2-18 од 8. марта 2018. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. марта 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ проф. др Миодраг Грбић (University of Western
Ontario, Canada) у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет доставио је образложени предлог број:
13/18 од 26. јануара 2018. године да се проф. др Миодраг Грбић,
професор са установе University of Western Ontario, Канада,
изабере у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 8. марта 2018. године разматрало је предлог Факултета
и утврдило 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, 21.03.2018. године; Број: 61202-1089/3-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/V-2548/3-16 од 19.
фебруара 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
21. марта 2018. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Модификација фракталне анализе морфологије дигиталних
слика неурона појединих једара мозга човека и хистопатолошких
узорака тумора дојке“ кандидата Немање Рајковића (докторске
студије: Биофизика)
2. За менторе се именују:
1. проф. др Небојша Милошевић, Медицински факултет
(медицинска физика)
2. др Марко Радуловић, научни саветник Институт за
онкологију и радиологију Србије (онкологија)
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2018. год.
(Београд, 21.03.2018. године; Број: 06-1256/2548/4-18)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 16. став 4. Правилника о раду етичких
комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у
Београду, а у складу са Правилником о поступку утврђивања
неакадемског понашања у изради писаних радова,
Проф. др Лидији Раденовић, редовном професору Биолошког
факултета, изричена je мера јавне осуде за повреде из чл. 22. и
25. Кодекса професионалне етике (плагирање и аутоплагирање),
односно зa утврђено неакадемско понашање у изради писаних
радова из области Физиологија животиња.
Ова објава упућује се Сенату и Савету Универзитета, као и
деканима факултета и директорима института ради објављивања
на седницама наставно-научних већа, односно научних већа и
објављује се у „Гласнику Универзитета у Београду“ и на интернет
страни Универзитета.
Предмет са документацијом чува се у архиви Универзитета и
Биолошког факултета.
(Београд, 30.01.2018. године; Број: 612-6250/5-17)
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ
Проф. др Драгор Хибер

