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На основу члана 60. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08 и 44/10) и 
члана 149. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 22.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

O ИЗДВАЈАЊУ ДЕЛА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ФАКУЛТЕТА 
И ИНСТИТУТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПОСЛОВА НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Факултети и институти у саставу Универзитета у Београду, 
у складу са Kритеријумима које је утврдио Сенат Универзитета 
8.02.2006. године, издвајају део сопствених прихода за финансирање 
заједничких послова на нивоу Универзитета кроз:

1. Чланарину у износу од 10.000,00 динара месечно по факултету 
и институту.

2. Део школарине самофинансирајућих студената на свим 
нивоима студија који у школској 2012/2013 години први пут уписују 
прву годину студијских програма, у износу од 1.500,00 динара по 
студенту.

За остале самофинансирајуће студенте биће накнадно донета 
одлука, на предлог ректорског колегијума.

Члан 2.

Средства из члана 1. став 1. тачка 1. факултет, односно институт 
уплаћује Универзитету месечно и то до 10. у месецу за текући месец.

Средства из члана 1. став 1. тачка 2. факултет уплаћује 
Универзитету након сваког уписног рока, а према броју уписаних 
самофинансирајућих студената.
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(Београд, 22.06.2012. године; Број: 020-19184/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст) и предлога Сената Универзитета од 6.06.2012. године, Савет 
Универзитета, на седници одржаној 22.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЦЕНТРА 
ЈАПАН-СРБИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Заједничког центра Јапан-Србија за 
промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 141/08 и 159/11), после члана 3. додаје 
се нови члан 3а који гласи:

„Члан 3а.

О функционисању Центра, а посебно о равномерној 
заступљености научних области у активностима Центра, стара се 
Програмски савет Центра.

Програмски савет Центра чини пет представника Универзитета 
који имају дугогодишњу сарадњу са Јапаном, а које именује Савет 
Универзитета.

Програмски савет Центра бира председника из реда својих 
чланова.

Председник Програмског савета Центра руководи радом 
Програмског савета и стара се о спровођењу одлука.”

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Гласник Универзитета у Београду4

(Београд, 22.06.2012. године; Број: 020-19184/4-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст) и члана 3. Одлуке о оснивању Заједничког центра Јапан-
Србија за промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 141/08 и 159/11), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 22.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У

Разрешава се др Драган Митраковић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета, дужности директора 
Заједничког центра Јапан-Србија за промоцију науке и технологије на 
Универзитету у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

На образложени предлог Ректорског колегијума Универзитета од 
15.05.2012. године донета је одлука као у изреци.

(Београд, 22.06.2012. године; Број: 020-19184/5-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст) и члана 3. Одлуке о оснивању Заједничког центра Јапан-
Србија за промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 141/08 и 159/11), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 22.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У

Именује се др Драган Поповић, научни саветника Института за 
физику, за директора Заједничког центра Јапан-Србија за промоцију 
науке и технологије на Универзитету у Београду.

(Београд, 22.06.2012. године; Број: 020-19184/6-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст) и члана 4. Одлуке о оснивању Заједничког центра Јапан-
Србија за промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 141/08 и 159/11), Савет 
Универзитета, на седници одржаној 22.06.2012. године, доноси

О Д Л У К У

Универзитет у Београду привремено, а најкасније до драја 
2012. године, преузима обавезе које Заједнички центра Јапан-Србија 
за промоцију науке и технологије на Универзитету у Београду има 
према Фонду Косте Мигрића, док се не обезбеде стални извори 
финансирања Центра, при чему ће модалитете извора финансирања 
утврдити Ректорски колегијум Универзитета.

(Београд, 22.06.2012. године; Број: 020-19184/7-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 15. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст 
и 167/12), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
26.09.2012. године, донео је

ОДЛУКУ

О УСПОСТАВЉАЊУ ПРОЈЕКТА УНИВЕРЗИТЕТ У 
ПРИРОДИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ФОМИРАЊУ И 

РАДУ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИРОДИ

1. Успоставља се пројекат Универзитет у природи Универзитета 
у Београду и формира се Савет Универзитета у природи.

2. Успостављање Универзитета у природи Универзитета у 
Београду је предвиђено „Споразумом о намери успостављања 
Универзитета у природи Универзитета у Београду на подручју Резервата 
биосфере Голија-Студеница, Парка природе Голија и ваздушне бање 
Ивањица“, закљученом између Универзитета у Београду и Општине 
Ивањица 1. и 6. децембра 2011. године, о чему је Савет Универзитета 
у Београду информисан на седници од 27. фебруара 2012. године.

3. Универзитет у природи је пројекат који подразумева 
организовање, у објектима који ће бити уступљени на трајно 
коришћење Универзитету у Београду, научно-истраживачких и 
образовних активности подобних за организовање у условима које 
ти објекти и окружење у којима се они налазе пружају (истраживачке 
станице, поједини сегменти редовне универзитетске наставе, 
семинари, летње школе и слично), са посебним циљем доприноса 
унапређењу здравља студената Универзитета у Београду кроз боравке 
у благотворном природном окружењу и развијања еколошке свести 
и навика студената. Наведене активности ће бити организоване и 
реализовене у складу са Програмом „MAВ” (Man and the Biosphere) 
UNESCO-а, а уз поштовање начела аутономије универзитета

4. Задатак Савета Универзитета у природи је да осмишљава и 
усваја, односно да надлежним органима Универзитета у Београду 



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 9

и јединицама у саставу Универзитета предлаже начин и програм 
коришћења објеката уступљених Универзитету, као и да управља 
Универзитетом у природи када он почне да функционише.

5. Функционисање Универзитета у природи и рад Савета 
Универзитета у природи не повлаче никакве материјалне издатке 
за Универзитет у Београду. Задатак Савета Универзитета у природи 
биће, поред наведеног у тачки 4, да осмисли начине за прибављање 
средстава за спровођење будућих активности Универзитета у природи 
из донација и других спољних извора финансирања.

6. За преседника Савета Универзитета у природи именује се 
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р., редовни професор Електротехничког 
факултета у Универзитета у Београду.

7. За чланове Савета Универзитета у природи именују се:
- Проф. др Сима Аврамовић, с.р., редовни професор Правног 

факултета Универзитета у Београду,
- проф. др Ђорђе Стефановић, редовни професор Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду,
- проф. др Срећко Јовановић, редовни професор Факултета 

спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду,
- проф. др Љиљана Марковић, редовни професор Филолошког 

факултета Универзитета у Београду,
- проф. др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета 

Универзитета у Београду,
- проф. др Светлана Славнић ванредни професор Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду,
- проф. др Бранко М. Ракић, ванредни професор Правног 

факултета Универзитета у Београду,
- проф. др Наташа Петровић, ванредни професор Факултета 

организационих наука Универзитета у Београду,
- проф. др Славиша Орловић, ванредни професор Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду,
- проф. др Мирјана Ристић, ванредни професор Технолошко-

металуршког факултета Универзитета у Београду,
-- др Јасмина Никодиновић Рунић, виши научни сарадник 

Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Универзитета у Београду
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- др Зоран Ђукановић, доцент Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду

- др Лидија Радуловић, доцент Филозофског факултета 
Универзитета у Београду

- др Душко Ћировић, доцент Биолшког факултета Универзитета 
у Београду,

- др Братислав Обрадовић, доцент Физичког факултета 
Универзитета у Београду,

- др Сања Благданић, доцент Учитељског факултета Универзитета 
у Београду,

- др Горан Милић, доцент Шумарског факултета Универзитета у 
Београду,

- др Тања Вуков, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду,

- др Снежана Томановић, научни сарадник Института за 
медицинска истраживања Универзитета у Београду,

- мр Небојша Тодоровић, асистент Шумарског факултета 
Универзитета у Београду

- Јелена Шантрић, секретар Медицинског факултета Универзитета 
у Београду,

- проф. др Димитрије Големовић, проректор Универзитета 
уметности у Београду

- проф. др Анђелка Михајлов, редовни професор Факултета 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, члан Националне 
комисије Републике Србије за UNESCO и председница Поткомитета  
за МАВ (програм: човек и биосфера) и климатске промене Националне 
комисије за UNESCO,

- проф. др Божидар Ћурчић, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ранији председник Поткомитета 
за МАВ Националне комисије за UNESCO, и

- Милица Петровић, члан Поткомитета за МАВ (програм: човек 
и биосфера) и климатске промене Националне комисије за UNESCO и 
координаторка пројекта UNESCO „Еколошки отисак”.

8. Чланови Савета Универзитета у природи биће и
- Ректор Универзитета у Београду, односно један од проректора 

кога Ректор одреди као свог заменика,
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- председник Савета Универзитета у Београду, односно заменик 
председника Савета,

- генерални секретар Универзитета у Београду,
- студент проректор Универзитета у Београду и
- председник Студентског парламента Универзитета у Београду. 
9. Јединице у саставу Универзитета у Београду које нису 

делегирале свог представника у Савету Универзитета у природи могу 
то учинити касниије у било ком тренутку.

10. Члан Савета Универзитета у природи биће и лице које 
делегира Општина Ивањица.

11. Савет Универзитета у природи може да у свој састав кооптира 
и делегиране представнике међународних организација, државних 
органа, јавних или државних предузећа или других организација 
које пружају или могу пружити битан допринос функционисању 
Универзитета у природи.

12. Лица из тачака 9, 10. и 11. ове одлуке постају чланови 
Савета Универзитета у природи одлуком самог Савета Универзитета у 
природи, а на предлог субјеката које представљају.

13. Број чланова Савета Универзитета у природи који нису 
представници Универзитета у Београду или јединица у саставу 
Универзитета у Београду не сме бити већи од једне четвртине укупног 
чланства. Учешће ових лица у раду Савета Универзитета у Београду 
не сме бити такво да угрожава аутономију Универзитета.

14. Савет Универзитета у природи заседа једном у три месеца, а 
по потреби и чешће.

15. Савет Универзитета у природи доноси одлуке већином 
гласова присутних чланова, а у случају поделе гласова на једнаке 
делове сматраће се донетом она одлука за коју се изјасни председник 
Савета Универзитета у природи.

16. Председник Савета Универзитета у природи председава 
радом Савета, припрема и спроводи одлуке Савета, представља 
Универзитет у природи у јавности, пред трећим лицима и у оквиру 
самог Универзитета у Београду и оперативно руководи Универзитетом 
у природи у периодима између заседања Савета.

17. Председнику Савета Униврзитета у природи у раду помаже 
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служба коју сам оформи од чланова Савета универзитета у природи 
и од волонтера из реда наставника, сарадника или студената. 
Службе Универзитета у Београду пружаће потребну помоћ Савету 
Универзитета у природи и његовом председнику у обављању њихових 
задатака. Међу лицима из службе која му помаже, председника Савета 
Универзитета у природи ће одредити лице које ће бити секретар Савета 
Универзитета у природи.

18. Савет Универзитета у природи сарађује са органима 
Универзитета у Београду и органима јединица у саставу Универзитета 
предвиђеним Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Београду, статутима јединица у саставу Универзитета и другим 
важћим прописима, поштујући њихове надлежности и њихове одлуке.

19. Савет Универзитета у природи се стара о поштовању и 
извршавању „Споразума о намери успостављања Универзитета у 
природи Универзитета у Београду на подручју Резервата биосфере 
Голија-Студеница, Парка природе Голија и ваздушне бање Ивањица“, 
закљученог између Универзитета у Београду и Општине Ивањица 
1. и 6. децембра 2011. године. Посебне споразуме чије је закључење 
предвиђено овим Споразумом закључиваће председник Савета 
Универзитета у природи, у складу са одлукама Савета Универзитета 
у природи, сем када вежећи прописи захтевају да такве споразуме 
закључује Ректор у име Униврзитета у Београду, односно да одлуке 
о садржин таквих споразума доносе други органи Универзитета у 
Београду.

20. Савет Универзитета у природи ће, у сарадњи са одговарајућим 
органима Универзитета у Београду и јединица у саставу Унмиверзитета, 
припремати и усвајати годишње програме рада. Савет Универзитета 
у природи ће усвајати и годишње извештаје о раду Универзитета у 
природи и достављати их Ректору, Савету и Сенату Универзтета у 
Београду, као и јединицама у саставу Универзитета.

21. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Гласнику 
Универзитата у Београду.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Између Универзитета у Београду и Општине Ивањица 
закључен је, 1. и 6. децембра 2011. године, споразум на основу кога 
ће Универзитету бити уступљена најмање четири објекта на планини 
Голији, на простору Парка природе „Голија” и Резервата биосфере 
„Голија-Студеница”, под заштитом UNESCO-овог Програма „MAВ” 
(Програм „Човек и биосфера”), ради успостављања и реализације 
пројекта „Универзитет у природи“, тј. организовања појединих научно-
истраживачких и образовних активности Универзитета у Београду и 
јединица у његовом саставу подобних за организовање у условима 
које ти објекти и окружење у којима се они налазе пружају (семинари, 
летње школе, истраживачке станице, поједини сегменти редовне 
универзитетске наставе и слично). Наведене активности требало би 
да буду организоване и реализовене у складу са Програмом „MAВ” 
(Man and Biosphere) UNESCO-а, а уз поштовање начела аутономије 
универзитета. О закључењу овог Споразума поднета је информација 
Савету Универзитета у Београду на седници од 27. фебруара 2012. 
године.

Имајући у виду да ће Универзитет у природи функционисати на 
простору под заштитом UNESCO-а и у складу са његовим програмом 
„Човек и биосфера“, те да се његови циљеви веома уклапају у модерне 
светске трендове како на плану екологије, тако и на научном и 
образовном плану, реално се може очекивати да овај пројекат постане 
једна од тачака остваривања интензивне међународне сарадње 
Универзитета у Београду. На ово указује подршка коју је пројекат 
Универзитет у природи Универзитета у Београду већ добио. Наиме, 
Национална комисија за UNESCO, на седници одржаној 23. фебруара 
2012. године, донела је одлуку о пружању подршке иницијативи за 
успостављње Универзитета у природи Универзитета у Београду на 
подручју Резервата биосфере „Голија-Студеница“. Мисија ОЕБС у 
Србији такође је пружила писмену подршку пројекту о коме је реч 
својим писмом од 10. августа 2012. године.

Због чињенице да садржај и начин његовог рада тек треба да буду 
осмишљавани, Универзитет у природи има карактер специфичног 
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пројекта, а не нове организационе јединице у саставу Универзитета 
у Београду. Међутим, таквом пројекту је потребно тело које ће се 
старати о његовом остваривању.

На позив ректора Универзитета у Београду од 21. фебруара 
2012. године, заинтересоване јединице у саставу Универзитета су 
одредиле лица која делегирају као своје представнике у Савет пројекта 
Универзитет у природи у припреми.

Овом одлуком се, на основу наведених предлога јединица у 
саставу Универзитета, утврђује састав Савета Универзитета у природи, 
као и надлежности и начин рада Савета.

За председнимка Савета Универзитета у природи предложен 
је досадашњи Ректор Универзитета у Београду, Проф. др Бранко 
Ковачевић, с.р., који је најзаслужнији за успостављање овог пројекта 
и чији су углед и способности најбоља гаранција да ће Универзитет 
у природи постати сегмент рада Универзитета у Београду по коме ће 
наш универзитет постати додатно препознатљив, признат и цењен у 
свету.

(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-19872/8-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично 
тумачење) и члана 42. тачка 30. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
a на предлог факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. маја 2012. године, доноси

П Р А В И Л Н И К

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и начин уписа на 
студијске програме који се организују на Универзитету у Београду 
(у даљем тексту: Универзитет), и то: поступак пријављивања и уписа 
на студијски програм; ближа мерила за утврђивање редоследа на 
ранг листи; садржај пријемног испита, односно испита за проверу 
склоности и способности (уколико се организују), начин полагања 
и мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис; ближи услови 
и начин уписа без полагања пријемног испита односно испита за 
проверу склоности и способности студента и лица којем је престао 
статус студента; поступак остваривања права на упис студента са 
посебним потребама; начин остваривања права на жалбу на остварени 
број бодова односно на ранг листу, као и друга питања од значаја за 
упис.

Члан 2.

Наставно-научно веће факултета у саставу Универзитета, односно 
Веће за студије при Универзитету ближе уређују начин бодовања, 
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мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата и друга питања 
са специфичним захтевима студијског програма или објективним 
потребама факултета у складу са овим правилником.

ПРАВО НА УПИС

Члан 3.

Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове 
утврђене Законом, Статутом Универзитета, овим правилником и 
општим актима факултета који реализује студијски програм.

Упис студената се врши на основу резултата постигнутих на 
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности 
и општег успеха постигнутог у претходном образовању.

Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис уколико 
се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис, 
у складу са овим Правилником.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају 
једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, 
брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, 
националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по 
другом сличном основу, положају или околности.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ 
ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 4.

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање 
или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на 
студијски програм ако му се призна стечена страна школска односно 
високошколска исправа у складу са Законом и посебним општим 
актом Универзитета и одлуком Владе Републике Србије.
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УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Члан 5.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под 
истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена 
страна школска односно високошколска исправа у складу са Законом 
и посебним општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, 
осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм 
ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом 
Универзитета односно о познавању језика на којем се изводи настава 
и ако је здравствено осигуран.

Члан 6.

Страни држављанин и лице из члана 4. овог правилника може 
условно да се упише на студијски програм у случају када поступак 
за признавање стране школске односно високошколске исправе није 
завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев 
за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе 
не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, 
сматраће се да упис није извршен.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА 
ПРВОГ СТЕПЕНА

Члан 7.

У прву годину студија првог степена које реализује Универзитет, 
односно факултет може да се упише лице које има средње образовање 
у четворогодишњем трајању.

Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог 
члана утврђено је студијским програмом на који се врши упис 
кандидата.
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Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на 
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и 
резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за 
проверу склоности и способности према мерилима утврђеним овим 
правилником, општим актом факултета из члана 2. овог правилника и 
конкурсом за упис на студијске програме.

 За савладавање специфичних захтева студијског програма 
факултет може утврдити да су кандидати за упис дужни да приликом 
пријаве на конкурс пруже доказе о здравственим способностима.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Члан 8.
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни 

испит или испит за проверу склоности и способности.
Испит за проверу склоности и способности полажу сви кандидати 

који се пријаве за упис на студијски програм где је полагање тог испита 
обавезно.

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају 
у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Пријемни испит се полаже у складу са општим актом факултета, 
тако да се садржаји за полагање пријемног испита утврђују у складу 
са специфичностима студијских програма.

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит 
на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном 
облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програма у 
складу са објективним могућностима факултета.

Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног 
испита до самог почетка пријемног испита.

Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. 
Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште 
матуре.

Начин остваривања права кандидата из става 7. овог члана и 
вредновања резултата опште матуре регулисаће се и примењивати 
након доношења и примене посебног закона о општој матури.
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УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Члан 9.

На прву годину основних студија може се без пријемног испита 
уписати:

1. лице које има стечено високо образовање на академским 
студијама првог степена, односно високо образовање стечено по 
одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом 
образовању;

2. студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на другом 
студијском програму академских студија на истом или другом 
универзитету у Републици Србији, под условима које прописује 
факултет;

3. лице коме је престао статус студента у складу са Законом, 
ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској 
години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које 
прописује факултет.

Лице из става 1. овог члана може се уписати само као 
самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената 
за одређени студијски програм.

Признавање броја бодова за одговарајући студијски програм 
обавља руководилац студијског програма аналогно процедури 
предвиђеној Правилником о признавању страних високошколских 
исправа ради наставка образовања.

Лице из става 1. овог члана доставља:
1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног 

рока за упис у наредну школску годину;
2. захтев за признавање студијског програма, односно дела 

студијског програма, студијски програм, уверење о положеним 
испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за 
признавање испита.
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НАЧИН БОДОВАЊА

Члан 10.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 
највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и 
по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир 
просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По 
овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. 
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две 
децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње 

школе освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу, 
које организује Министарство просвете и науке,или на међународном 
такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје 
се максималан број бодова из тог предмета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу 
студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) 
уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата 
на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

 Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу 
студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико 
се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих 
студената и ако освоји најмање 30 бодова.
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УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТУДИЈА 
ДРУГОГ СТЕПЕНА

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Члан 11.
На студијске програме мастер академских студија који имају:
1. најмање 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су 

претходно остварили обим основних академских студија од најмање 
240 ЕСПБ бодова;

2. најмање 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су 
претходно остварили обим основних академскихстудија од најмање 
180 ЕСПБ бодова.

Општим актом факултета утврђује се који су програми основних 
академских студија одговарајући за наставак студија на одређеном 
студијском програму.

Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских 
студија утврђује се на основу опште просечне оцене, времена 
студирања на основним академским студијама и резултата постигнутих 
на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и 
способности према мерилима утврђеним овим правилником, општим 
актом факултета из члана 2. овог Правилника и конкурсом за упис на 
студијске програме, ако се такви испити организују.

Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању имају 
право на упис на студије из става 1. овог члана под условима и на 
начин прописан овим Правилником и општим актом факултета и то:

1. лица која имају стечено високо образовање у трајању од 
најмање осам семестара имају право да упишу мастер академске 
студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.

2. лица која имају завршено високо образовање у трајању мањем 
од осам семестара имају право да упишу мастер академске студије у 
обиму од најмање 120 ЕСПБ бодова.
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УСЛОВИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ

Члан 12.

На студијске програме специјалистичких академских студија 
могу се уписати кандидати који имају завршене основне академске и 
мастер академске студије или интегрисане академске студије, у обиму 
од најмање 300 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких 
академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене 
остварене на основним и мастер академским студијама, времена 
студирања на претходним студијама и резултата постигнутих 
на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и 
способности према мерилима утврђеним овим правилником, општим 
актом факултета из члана 2. овог правилника и конкурсом за упис на 
студијске програме, ако се такви испити организују.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ 
СТУДИЈЕ

Члан 13.

На студијске програме специјалистичких струковних студија 
може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне струковне 
или основне академске студије утврђене студијским програмом, 
остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких 
струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене 
остварене на основним студијама, дужине трајања претходних студија 
и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за 
проверу склоности и способности према мерилима утврђеним овим 
правилником, општим актом факултета из члана 2. овог правилника 
и конкурсом за упис на студијске програме, ако се такви испити 
организују.
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УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА

УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Члан 14.
На студијске програме докторских студија могу се уписати 

кандидати који имају завршене мастер академске студије, односно 
интегрисане студије, у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова и општу 
просечну оцену од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским студијама.

На студијске програме докторских студија могу се уписати 
кандидати који имају завршене мастер академске студије, односно 
интегрисане студије, у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова и општу 
просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер 
академским студијама. ако имају остварене научне радове у обиму и 
на начин уређен општим актом факултета, односно Универзитета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски 
рад, уколико исти постоји.

За кандидате који су завршили мастер академске студије, са 
најмање 300 ЕСПБ бодова, рачуна се просек свих оцена основних 
академских студија и мастер академских студија, узимајући у обзир и 
завршни и дипломски рад, уколико за исте постоји оцена.

Право уписа на докторске студије имају кандидати са ранг листе 
формиране на основу овако добијеног укупног броја бодова, уколико 
је тај број већи или једнак 8 (осам) и уколико се налазе на ранг листи 
у оквиру укупног броја студената објављеног
у конкурсу.

На студијске програме докторских студија може се уписати и лице 
које има академски степен магистра наука, ако није стекло докторат по 
раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија 
утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним 



Гласник Универзитета у Београду24

и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и 
мастер студијама, остварених научних резултата, на начин предвиђен 
општим актом факултета и резултата постигнутих на пријемном 
испиту односно испиту за проверу склоности и способности према 
мерилима утврђеним овим правилником, општим актом факултета из 
члана 2. овог правилника и конкурсом за упис на студијске програме, 
ако се такви испити организују.

Члан 15.
Студенти другог степена студија обима од 120 ЕСПБ, као и 

студенти трећег степена академских студија могу у току студија 
прелазити са других студијских програма у оквиру истих или сродних 
области студија, под условима прописаним студијским програмом.

Студент магистарских студија, уписан по прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на 
студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних 
области студија, под условима које прописује наставно-научно веће 
факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује се на лични захтев 
студента.

НАЧИН УПИСА

Члан 16.
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу 

конкурса.
Сенат Универзитета расписује заједнички конкурс за упис на 

све акредитоване студијске програме Универзитета које реализују 
факултети и Универзитет.

Универзитет јавно објављује заједнички конкурс за упис у прву 
годину студијског програма на начин утврђен Одлуком о расписивању 
конкурса.

У промотивне сврхе факултет може објављивати податке из 
заједничког конкурса о студијском програму који реализује или 
предузимати друге радње.
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КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА

Члан 17.

Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм 
доноси Сенат најкасније до 25. априла за наредну школску годину 
на предлог наставно научног већа факултета и Већа за студије при 
Универзитету за студије које непосредно реализује Универзитет.

Ако студијски програм почиње од пролећног семестра, одлука из 
става 1. овог члана доноси се најкасније седам дана пре објављивања 
конкурса за упис на студијски програм.

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске 
године.

Сенат Универзитета у Београду може донети одлуку о 
претпријављивању кандидата за одређене студијске програме другог 
и трећег нивоа образовања. Начин пријављивања кандидата и 
утврђивање рангирања обавља се у складу са овим Правилником.

Конкурс садржи:
1. број студената за сваки студијски програм;
2. услове за упис
3. мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4. поступак спровођења конкурса;
5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6. висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.

Члан 18.

Поступак уписа спроводи Универзитетска комисија.
Универзитетску комисију чине
1. Централна комисија
2. Декани факултета
3. Комисије факултета

Председник Универзитетске комисије је проректор за наставу.
Централну комисију чине по један представник сваке од четири 
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групације факултета, које именује Сенат Универзитета, проректор за 
наставу, студент проректор и један представник из стручне службе 
Ректората из сектора за студије и науку.

Факултет образује Комисију факултета за спровођење уписа, 
а надлежности Комисије утврђују се актом факултета. Комисија 
факултета одлучује у првостепоном поступку о жалбама кандидата.

Декани факултета се старају о законитости спровођења поступка 
уписа и одлучују у другостепеном поступку о жалбама кандидата.

Централна комисија за упис координира рад комисија факултета, 
даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, врши анализу 
жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату предлоге за 
побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са 
уписом.

Централна комисија доставља Сенату Универзитета јединствен 
извештај о упису на Универзитет, који обухвата информацију о 
броју уписаних студената, проблемима који су настали током уписа, 
предлозима мера за побољшање квалитета уписа и другим релевантним 
подацима.

Обавеза Комисија факултета и Декана факултета је да у року 
предвиђеном овим Правилником доставе све жалбе кандидата као и 
решења по тим жалбама Централној комисији.
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ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Члан 19.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије 
следећих докумената (уз оригинална документа на увид):

- за упис на студијске програме студија првог степена
1. сведочанство за све разреде претходног средњошколског 

образовања,
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
3. дипломе са републичког или међународног такмичења за 

кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње 
школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже 
на пријемном испиту.

за упис на студијске програме студија другог степена
1. Уверење о савладаном делу студијског програма (уколико је 

поступак претпријављивања) или уверење о завршеном студијском 
програму првог степена студија, са назнаком о дужини студирања, 
односно диплома и додатак дипломи;

- за упис на студијске програме студија трећег степена
1. Уверење о савладаном делу студијског програма (уколико је 

поступак претпријављивања) или уверење о завршеном студијском 
програму другог степена студија, са назнаком о дужини студирања, 
односно диплома и додатак дипломи за први ниво/степен студија и 
други уколико је издата;

По потреби факултет може тражити од кандидата и друга 
документа.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе доказ о уплати 
накнаде за трошкове у вези спровођења конкурса.

Кандидати који су претходно образовање стекли у иностранству 
прилажу и фотокопију решења о признатим јавним исправама.

Кандидат учешћем на конкурсу потврђује да прихвата правила 
конкурса.

Кандидат на пријемни испит односно испит за проверу 
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склоности и способности, уколико се исти спроводи, доноси документ 
за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре приступању 
испиту Комисија факултета, односно комисија студијског програма 
при Универзитету утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији 
идентитет није утврђен не може полагати испит.

О спровођењу пријемног испита односно испита за проверу 
склоности и способности, уколико се исти спроводи води се записник.

Члан 20.

ПРЕТПРИЈАВА

Универзитет може организовати претпријављивање (on line 
пријављивање) за упис на други и трећи степен студија.

Универзитет најкасније до 30. децембра јавно на интернет 
страници истиче листу студијских програма на које ће кандидати моћи 
да се пријаве на овај начин.

Пријављивање кандидата се врши путем апликације на интернет 
страници Универзитета.

Заинтересовани кандидати се пријављују на студијске програме 
и то:

- страни држављани и држављани Републике Србије који су 
претходно образовање завршили у иностранству до 28. фебруара 
текуће године;

- држављани Републике Србије до 15. априла текуће године;
У периоду од 28. фебруара до 15. априла спроводи се поступак за 

признавање страних јавних исправа за потребе наставка образовања 
у складу са општим актом Универзитета, за све кандидате који су 
претходно образовање стекли у иностранству.

Факултети, носиоци студијских програма за које се пријављивање 
кадидата обавља on line, у роковима које одреди факултет, спроводе 
поступак провере способности и склоности (пријемни испит, интервју, 
и друго), на начин како је то предвиђено акредитованим студијским 
програмом.

Факултет утврђује прелиминарну ранг листу пријављених 
кандидата најкасније до 14. маја текуће године.
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Поступак подношења жалби је дефинисан у члану 17.
Универзитет објављује коначне ранг листе пријављених 

кандидата за све студијске програме који су у претпријављивању 15. 
маја текуће године.

Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис. Кандидат је 
стекао право за упис на одабрани студијски програм ако је рангиран 
у оквиру укупне одобрене квоте за тај студијски програм и ако је 
завршио студије из претходног нивоа пре термина за упис, а најкасније 
до 30. септембра.

Упис би се обавио у истом термину као и за остале студијске 
програме, а уколико остане упражњених места би се спровео и други 
уписни рок.

Страни студенти приликом самог уписа подносе и доказ о 
владању српским језиком.

Кандидати из иностранства подносе Универзитету (путем 
апликације) копију оригиналних докумената (препис оцена и потврда 
факултета колико је кандидату преостало до завршетка студија) и 
енглески превод. Универзитет организује утврђивање веродостојности 
превода судских тумача.

Домаћи студенти попуњавају електронске пријаве стављајући 
у прилог документа о тренутном академском успеху у електронском 
формату (PDF) а пријаве се директно шаљу службама факултета које се 
баве уписом и организовањем конкурса на жељени студијски програм. 

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Члан 21.

Факултети објављују листе пријављених кандидата, на огласној 
табли и интернет страници на које кандидати могу уложити примедбе 
у случају техничких грешака у року који одреди факултет. По истеку 
тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима 
образовања сматрају се коначним.

Након пријемног испита односно испита за проверу склоности 
и способности, уколико се исти спроводи, факултети објављују 
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прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на 
огласној табли и интернет страници факултета у року који је утврђен 
конкурсом.

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка 
утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, 
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року 
од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Жалба се подноси надлежној комисији факултета, која доноси 
решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу 
Декану факултета, у року од 24 часа од истека рока за доношење 
решења комисије Факултета по жалби кандидата.

Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од 
пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и комисији Факултета. 

Фотокопије свих жалби на регуларност конкурса као и фотокопије 
решења по тим жалбама и комисије Факулета и декан факултета у року 
од 24 часа од истека рокова за жалбе, прослеђују Централној комисији.

Централна комисија разматра уложене жалбе уз присуство 
представника факултета са којих су уложене жалбе, а кога одређује 
декан.

На основу анализе жалби кандидата као и решења по тим 
жалбама, Централна комисија може предложити Сенату Универзитета 
да се поступак конкурса на поједином студијском програму понови. 
Коначну одлуку о понављању поступка конкурса доноси Сенат 
Универзитета у року од 7 дана од рока дефинисаног Конкурсом за 
објављивање коначних ранг листа. За тај студијски програм се коначна 
ранг листа објављује тек по одлуци Сената, односно поновљеног 
поступка уписа. За поновљени поступак уписа Централна комисија 
одређује нове конкурсне рокове и уместо декана Факултета одлучује у 
другостепеном поступку по жалбама.
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ПОСТУПАК ЗА УПИС КАНДИДАТА

Члан 22.

Кандидат који је остварио право на упис, подноси оверене 
фотокопије докумената из члана 19., као и оригинал документа на 
увид. Поред тога подноси:

1. два обрасца ШВ-20;
2. две фотографије формата 4,5x3,5 цм;
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;
4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте;
5. извод из матичне књиге рођених;
6. по потреби и друге доказе.
Факултет односно Универзитет приликом уписа издаје кандидату 

индекс, којим се доказује статус студента.
Кандидат који је стекао право уписа, а није до тренутка уписа 

остварио законске услове уписа или се не упише у за то предвиђеном 
року, губи право на упис.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис 
у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи 
кандидат према утврђеном редоследу.

Кандидат својим потписом на уписном листу потрвђује да 
прихвата права и обавезе дефинисане статутима и одговарајућим 
правилницима Универзитета и факултета.

Факултети се обавезују да Статут и одговарајући правилници 
буду доступни студентима на својим интернет страницама.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Факултети су дужни да уреде питање из члана 2. овог Правилника 
у складу са одредбама овог Правилника до расписивања конкурса.

Факултети су дужни да након обављеног уписа путем web 
сервиса доставе листе уписаних студената по студијским програмима.
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Члан 24.

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду“.

Даном ступања на снагу престају да важе Правилник о упису 
студената на студије првог степена Универзитета у Београду и 
Правилник о условима, начину и поступку уписа на други и трећи 
степен академских студија.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 612-19526/1-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 160/11- пречишћени текст) а на 
предлог Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. маја 2012. године 
донео је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА 
КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ 
СЕ ОРГАНИЗУЈУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА 
ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ 

САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ допуна броја студената који се уписују у прву 
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 2012/2013. 
годину на Фармацеутском факултету.

2. На основу уверења које је издала Комисија за акредитацију 
и проверу квалитета утврђује се да Фармацеутски факултет на 
специјалистичке академске студије у 2012/2013. години може уписати:

- на студијски програм специјалистичких академских студија 
Биолошки лекови 24 студента (сви самофинансирајући)

- на студијски програм специјалистичких академских студија 
Фармакотерапија у фармацеутској пракси 48 студената (сви 
самофинансирајући)

- на студијски програм специјалистичких академских студија 
Биохемијска дијагностика 24 студента (сви самофинансирајући).
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(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18495/XХХI-6.1.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично тумачење) 
и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. мajа 2012. 
године донео је

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 
УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ПРВОГ, 
ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА СТЕПЕНА ЗА ШКОЛСКУ 

2012/2013.ГОДИНУ, НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ЧИЈИ СУ 
НОСИОЦИ ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ

У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у 
школској 2012/2013. години расписаном на седниц одржаној 25. априла 
2012. године додају се следећи студијски програми Фармацеутског 
факултета: Биолошки лекови, Фармакотерапија у фармацеутској пракси 
и Биохемијска дијагностика, а из текста Конкурса уклања студијски 
програм Пољопривредног факултета Управљање у агробизнису и 
трговини.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18495/XXXI-6.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 
06: 17913-IX од 26. марта 2012. године и на основу мишљења Већа 
групације природно-математичких наука од 10. маја 2012. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 16. маја 2012. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
„Образовање наставника предметне наставе”.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер предметне наставе 
са назнаком поља науке, односно уметности утврђене избором 
одговарајућег методичког предмета.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Филозофски факултет је дана 26. марта 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из 
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 23. фебруара 2012. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 26. марта 2012. године размотрило предлог Факултета и 
донело предлог одлуке као у изреци.

Веће групације природно-математичких наука је на седницама 
одржаним 26. априла 2012. и 10. маја 2012. године констатовало да 
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је звање Мастер наставник предметне наставе које је предвиђено 
за студента који заврши овај програм неодређено, непрецизно и не 
описује стручно и професионално опредељење будућег наставника и 
предложило да се ово звање измени тако да се из самог звања види поље 
науке односно уметности унутар које носилац звања може да остарује 
наставу из свих поља изузев природно-математичког (техничко-
технолошко, медицинско, друштвено-хуманистичко, уметничко).

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-7.1.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09 и 
160/11), и члана 11. став 1. Правилника о упису студената на студије 
првог степена Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 06. јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

O ИМЕНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС 
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:

1. проф. др НЕДА БОКАН, проректор, председник Комисије
2. др ДЕЈАН ШАБИЋ, продекан Географског факултета 
3. др ЛАЗАР САРАНОВАЦ, продекан Електротехничког 

факултета
4. др МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ, продекан Филозофског 

факултета
5. проф. др ВЕСНА КУНТИЋ, продекан Фармацеутског 

факултета 
6. МИЛАН КРСТИЋ, студент проректор
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, врши контролу њиховог рада, даје ближа упутства за 
спровођење поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са 
уписом за школску 2012/2013. годину.

Универзитетска комисија доставља Сенату јединствен извештај 
о упису на Универзитет.
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(Београд, 06.06.2012. године; Број:020-19209/XXXII-2.2)

  ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584/IV-
18291/5-12, од 30. маја 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 06. јуна. 2012.године, донео је

О Д Л У К У

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Развој модела управљања медицинским отпадом у функцији заштите 
и унапређивања животне средине“, кандидата мр Сабине Ивановић, 
дипл. биолога.

2. За менторе се именују:
1. проф. др Лазар Ранин, Институт за микробиологију и 

имунологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду 
(бактериологија);

2. др Драгица Станковић, научни сарадник, Шумарски факултет, 
Универзитет у Београду (екологија и заштита животне средине);

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
30. септембра 2016. године.

(Београд, 06.06.2012. године; Број: 020–19209/XXXII–5.1/1/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584/IV-
17612/3-12 , од 30. маја 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 06. јуна. 2012.године, донео је

О Д Л У К У

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Идентитети, стратегије и оријентације припадника националних 
мањина на издржавању казне затвора у пеналним установама у 
Србији“, кандидата мр Сафуадана Плојовића, спец. педагога

2. За менторе се именују:
1. др Саша Недељковић, ванредни професор Филозофског 

факултета Универзитета у Београду, (етнологија и антропологија)
2. др Драган Симеуновић, редовни професор Факултета 

политичких наука Универзитета у Београду, (политички систем, наука 
и друштво)

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
30. септембра 2016. године.

(Београд, 06.06.2012. године; Број: 020–19209/XXXII–5.1/2/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/5-3/3 од 23.02.2012. године и мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број: 06-18975/22-12 од 
06.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Виктор Недовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
Наука о врењу.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 14.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Наука о врењу, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 23.02.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Виктор Недовић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 24.02.2012. 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 08.03.2012. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 06.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Виктор 
Недовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/5-3/2 од 23.02.2012. године и мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број: 06-18975/23-12 од 
06.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Николић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
Оплемењивање воћака и винове лозе.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 14.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Оплемењивање воћака и винове лозе, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 23.02.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Николић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 24.02.2012. 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 08.03.2012. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 06.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Драган 
Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/8-2/1 од 24.05.2012. године и мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број: 06-18975/25-12 од 
06.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Небојша Марковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
Опште виноградарство.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 18.01.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну Опште виноградарство, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.04.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 24.05.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Марковић изабере у 
звање редовног професора.



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 47

Пољопривредни факултет је дана 25.05.2012. 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 30.05.2012. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 06.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Небојша 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Саобраћајног 
факултета, број: 177/4 од 09.05.2012. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 06-18938/24-12 од 04.06.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Срђан Русов у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Саобраћајни факултет, за ужу научну Возна 
средства и погонски системи.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 21.03.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Возна средства и погонски 
системи, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.04.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 09.05.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Срђан Русов изабере у звање 
редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 21.05.2012. 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 28.05.2012. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 04.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Срђан Русов 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског 
факултета, број: 484/3 од 10.05.2012. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 06-18938/23-12 од 04.06.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Петровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну Теорија 
механизама и машина и инжењерско цртање са нацртном геометријом. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 29.02.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног 
професора, за ужу научну Теорија механизама и машина и инжењерско 
цртање са нацртном геометријом, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.04.2012. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 10.05.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Петровић изабере у 
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 21.05.2012. 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 28.05.2012. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 04.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Драган 
Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Технолошко-металуршког 
факултета, број: 36/6 од 19.04.2012. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 06-18938/25-12 од 04.06.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Ристић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну Инжењерство заштите животне средине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 28.12.2011. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Инжењерство заштите 
животне средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.03.2012. године 
преко библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког 
факултета, на седници одржаној дана 19.04.2012. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Ристић 
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 27.04.2012. 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 28.05.2012. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 04.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др Мирјана 
Ристић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона 
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду54

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета 
политичких наука, број: 11-1003/1 од 26.04.2012. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број: 06-19057/10-
12 од 05.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милан Петричковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну 
Теорија и методологија социјалног рада.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука је дана 14.09.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Теорија и методологија 
социјалног рада, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.11.2011. године 
преко библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 26.04.2012. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Петричковић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 11.05.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 29.05.2012. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 05.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Милан Петричковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Факултета политичких наука и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Учитељског 
факултета, број: 16/22 од 25.04.2012. године и мишљења Већа научних 
области правно-економских наука, број: 06-19057/12-12 од 05.06.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Данијела Костадиновић-Красић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за ужу 
научну Правно-економске науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 19.10.2011. године у листу 
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну Правно-економске 
науке, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.02.2012. године 
преко библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета, 
на седници одржаној дана 25.04.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Данијела Костадиновић-
Красић изабере у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 27.04.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 29.05.2012. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 05.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Данијела Костадиновић-Красић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Учитељског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Географског 
факултета, број: 277 од 27.03.2012. године и мишљења Већа научних 
области правно-економских наука, број: 06-19057/11-12 од 05.06.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Девеџић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну 
Демографија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 14.12.2011. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног 
професора, за ужу научну Демографија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.02.2012. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Девеџић изабере у 
звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 03.04.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 29.05.2012. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 05.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Мирјана Девеџић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Географског 
факултета, број: 278 од 27.03.2012. године и мишљења Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 06-18977/19-12 
од 19.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 14.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну Физичка географија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.02.2012. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Ђуровић изабере у 
звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 03.04.2012. 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 03.04.2012. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 19.06.2012. године дало је мишљење да се 
проф. др Предраг Ђуровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Физичког факултета, 
број: 44/4 од 18.04.2012. године и мишљења Већа научних области 
природно-математичких наука, број: 06-19939/10-12 од 18.06.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мићо Митровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Физички факултет, за ужу научну Физика 
кондензоване материје.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 18.01.2012. године на сајту Националне 
службе запошљавања објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну Физика кондензоване материје, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.02.2012. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 18.04.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мићо Митровић изабере у 
звање редовног професора.
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Физички факултет је дана 03.05.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 11.06.2012. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 18.06.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Мићо Митровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитетеу у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског факултета, 
број: 63/5-12 од 15.03.2012. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број: 06-18977/17-12 од 19.06.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 27.06.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Алексић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
Премер и уређење земљишне територије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 08.02.2012. године листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну Премер и уређење земљишне територије, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.02.2012. године 
преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Алексић изабере у звање 
редовног професора.



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 65

Грађевински факултет је дана 22.03.2012. 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 03.04.2012. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 19.06.2012. године дало је мишљење да се 
проф. др Иван Алексић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду („Гласник Универзитета у Београду”, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Грађевинског 
факултета, број: 102/6 од 24.05.2012. године и мишљења Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 06-18977/18-12 
од 19.06.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
27.06.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Љубодраг Савић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
Хидротехничке конструкције и објекти.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 28.03.2012. године листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Хидротехничке конструкције и објекти, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.05.2012. године 
преко библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.05.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Љубодраг Савић изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 01.06.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12.06.2012. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 19.06.2012. године дало је мишљење да се 
проф. др Љубодраг Савић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 27.06.2012. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 
150/09, 160/11) и члана 7. Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
149/2009), а на предлог Већа групације природнo-математичких 
наука, Већа групације медицинских наука и Већа групације техничко-
технолошких наука, Сенат Универзитета у Београду на седници 
одржаној 27. јуна 2012.године, донео је

О Д Л У К У

За најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената 
Универзитета у Београду у 2011. години, награђују се:

1. Са групације факултета природно-математичких наука:
МАРКО ПОПОВИЋ
СТУДЕНТ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под називом 

„There is no Maxwell’s demon in the living cells ”,
2. Са групације факутета медицинских наука:
ЈОВАНА СТАШИЋ
СТУДЕНТ СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под 

називом „Сорпција воде и растворљивост експерименталних 
композитних материјала са хидроксиапатитним пуниоцима”.

3. Са групације факултета техничко-технолошких наука:
САЊA РАДОСАВЉЕВИЋ
СТУДЕНТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА, за рад под 

називом „Примена нелинеарних оптичких ефеката за реализацију 
полупроводничких конвертора фреквенције за соларне ћелије”.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 3222/ХXXIII-5.1)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06: 
17913-X/3 од 18. јуна 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 27. јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Друштво, држава и транзиција.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер друштвено-хуманистичких 
наука из области Друштво, држава и транзиција.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Филозофски факултет је дана 18. маја 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из 
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 23. фебруара 2012. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 18. јуна 2012. године размотрило предлог Факултета што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број 06: 17238/8-3 од 
27. јуна 2012. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 27. 
јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм докторских студија 
„Менаџмент здравственог система“.

2. НОСИОЦИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове 
одлуке су Универзитет у Београду – Факултет организационих наука 
и Универзитет у Београду – Медицински факултет. Студијским 
програмом координише Универзитет у Београду – Факултет 
организационих наука.

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – менаџмент и бизнис.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Медицински факултет је 26. јуна 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 
27. јуна 2012. године размотрило предлог факултета, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), 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 06: 17238/13-3 од 27. јуна 2012. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 27. јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Енергетски ефикасна и зелена архитектура“.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: специјалиста за енергетски 
ефикасну и зелену архитектуру.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 22. маја 2012. године поднео Универзитету у Београду 
предлог студијског програма из става 1. ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 21. јуна 2012. године размотрило предлог Факултета, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 06: 
17913-X/4 од 18. јуна 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 27. јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијског 
програма мастер академских студија Економског факултета, под 
називом Макроекономија привреда у транзицији.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Економски факултет је дана 14. јуна 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 13. јуна 2012. године. 
Измена студијског програма се састоји у на иновирање назива 
неколико предмета који изводе предавачи са Универзитета у Ници, 
као и списка предавача за те предмете, а све то је условљено поновно 
акредитацијом програма у Француској. Студијски програм је у делу 
који изводе наставници Економског факултета остао непромењен.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 18. јуна 2012. године размотрило предлог Факултета, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 75

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Ороф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), 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 06: 17238/13-6 од 18. јуна 2012. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 27. јуна 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија Шумарства, тако што се на предмету „Адхезивни системи у 
преради дрвета“ ангажује доц. др Ивана Гавриловић-Грмуша, а на 
предмету „Екологија и функционалност урбаног зеленила“ ангажује 
проф. др Небојша Анастасијевић.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 7. маја 2012. године поднео Универзитету у Београду 
предлог за измене и допуне студијског програма из става 1. ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 21. јуна 2012. године размотрило предлог Факултета, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.7)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. став 6. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. јуна 2012. 
године, доноси

О Д Л У К У

О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЧЛАНОВА СЕНАТА 
ИЗ РЕДА ДИРЕКТОРА НАУЧНИХ ИНСТИТУТА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се избор пет чланова Сената Универзитета 
у Београду (у даљем тексту: Сенат) из реда директора научних 
института у саставу Универзитета у Београду ( у даљем тексту: 
Универзитет).

Члан 2.

Представнике научних института у саставу Универзитета у 
Сенату бира Веће института из реда директора научних института у 
звању научног саветника, тајним гласањем.

Члан 3.

Кандидати за избор пет чланова Сената су сви директори 
научних института који испуњавају услов из члана 2. ове одлуке, осим 
уколико на седници Већа института на којој се врши избор не ускрате 
пристанак да се сматрају кандидатима.

Члан 4.

Изборе из члана 2. ове одлике спроводи Изборна комисија од три 
члана, коју именује Веће института.

Гласање се обавља путем гласачких листића заокруживањем 
редног броја испред имена највише онолико кандидата колико се бира.

Изабрани су кандидати који имају највише гласова до броја који 
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се бира, при чему најмањи добијени број гласова мора бити бар једнак 
већини гласова укупног броја чланова Већа института.

Члан 5.

Уколико у првом кругу гласања није изабрано свих пет чланова 
Сената, поступак из члана 4. ове одлуке се понавља за онолико чланова 
Сената колико није изабрано, из реда кандидата који су у првом кругу 
добили највећи број гласова.

Уколико два или више кандидата имају једнак број гласова, прво 
се обавља међугласање о њима, па у наредни круг одлази кандидат 
који је у међугласању добио највећи број гласова.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о поступку спровођења избора чланова Сената из реда директора 
научних института и представника студената у Сенату и Савету 
Универзитета, број 612-1997/1-06 од 25.10.2006. године.

(Београд, 27.06.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 56. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст) а у вези са чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду, број 165/11), Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 27. jунa 2012. године, доноси

О Д Л У К У

1. Утврђује се Листа часописа* који ће се вредновати у поступку 
избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких 
наука.

2. Саставни део ове одлуке је листа часописа коју чине предлози 
факултета из групације друштвено-хуманистичких наука.

(Београд, 11.07.2012. године; Број: 020-19531/XXXIII-5.9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

*Листа часописа, која је саставни део ове одлуке, из техничких 
разлога није штампана и налази се на Интернет презентацији 
Универзитета у Београду
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 7. и 
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06:4866/VI-2 oд 27. јуна 2012. године, 
а на иницијативу Meдицинског факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 16. јула 2012. године, донео је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ СТИВЕНУ ВЕКСНЕРУ (STEVEN WEXNER),

абдоминалном хирургу, шефу Катедре колоректалне хирургије 
и директору академске канцеларије за истраживања и образовање 
на Клиници Кливленд на Флориди, а за изузетан допринос у развоју 
светске колопроктологије и у афирмацији и едукацији наших хирурга 
у Америци.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Професор Стивен Векснер је дипломирао na Медицинском 
факултету Cornei Универзитета у Њујорку 1982. године Специјализирао 
општу хирургију у Rosevelt болници у Њујорку 1987. године. 
Субспецијализацију из колоректалне хирургије завршио 1988. године 
на Универзитету у Минесоти.

Професор Стивен Векснер (Steven Wexner) припада групи 
најпознатијих хирурга данашњице, а један је од водећих светских 
колоректалних хирурга. Његово стручно и научно ангажовање на 
нашим просторима започело је пре шест година када је био гост 
предавач на Шестом Интернационалном Симпозијуму Колопроктолога 
Југославије у Београду и промовисан у гостујућег професора 
Медицинског факултета у Београду. Ангажовање је настављено 
кроз бројне консултативне и научне контакте, као и учествовање 
на телеконференцији, на Седмом интернацоналном Симпозијуму 
Колопроктолога Југославије, 2009. године.
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Својим односом, сталном стручном помоћи и сарадњом професро 
Векснер је доказао да је искрен пријатељ наших хирурга. Своје 
огромно искуство и знање несебично преноси нашим стручњацима 
кроз предавања и едукацију у Clevland клиници у Форт Лодердејлу 
(Флорида, САД).

Професор Стивен Векснер (Steven Wexner) се сада налази на 
положају: Chief of Academíc Officer, Chairman of Medical Executive 
Committee, Chairman of Department of Colorectal Surgery, Chairman of 
Divíson of Research and Education, na Clevełand Clinic, Florida. Profesor 
je hirurgije na: Ohio State University, University of South Florida Col-
lege of Medicine, University of Miami Miller School of Medicine, Florida 
Atlantic University, University of Siena, Italy, The Hebrew University of 
Jerusalem, Hadassah Medical Organization, Jerusalem, Israel, Second Mil-
itary Medical Univeristy, Shanghaí, China.

Аутор је и главни уредник 26 уџбеника и књига из области 
колопроктологије, 217 поглавља у стручним уџбеницима и књигама. 
Публиковао је 549 стручних радова у водећим светским часописима.

Професор Стивен Векснер је учесник 220 научно истраживачких 
стручних протокола. Објавио је 566 саопштења на стручним 
састанцима, симпозијумима í конгресима. Члан је у 40 уређивачких 
одбора водећих светских стручних часописа.

Активан је члан стручних удружења: 2001 Fellow, Royal College 
of Surgeons of Edinburgh, 2000 Fellow, Royal College of Surgeons of Eng-
land, 1996 The Society of Su rgical Oncology, Inc., 1994 Brazilian Society 
of Coloproctology, 1993 Collegiurn lnternationale Chirurgiae Digestivae, 
1992 Society for Surgery of the Alimentary Tract, 1991 Fellow, American 
College of Surgeons, 1991 Feliow, American Society of Colon and Rectal 
Surgeons, 1991 Fellow, International College of Surgeons, 1991 Associa-
tion of Coloproctology of Great Britain and Ireland, 1990 Fellow, American 
College of Gastroenterology, 1990 Program Directors Association, Colon 
and Rectal Surgery, 1990 American Society of Colon and Rectal Surgeons 
Research Foundation, 1989 Florida Society of Colon & Rectal Surgeons, 
1989 Broward County Medical Society, 1989 Florida Medical Association, 
1989 Fellow, Royal Society of Medicine of England, 1989 Diplomate, 
American Board of Colon and Rectal Surgery, 1988 Southeastern Surgi-
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cal Congress, 1988 Southern Medical Association, 1988 American Society 
for Gastroíntestinal Endoscopy, 1988 Society of American Gastrointestinal 
Endoscopic Surgeons, 1988 Diplomate, American Board of Surgery, 1988 
National Foundation for lleitis and Colitis {Crohn’s and Colitis Founda-
tion of America), 1988 International Society of University Colon & Rectai 
Surgeons, 1980 Diplomate, National Board of Medical Examiners, 1978 
American Medical Association.

Својим досадашњим стручним, едукативним и научно 
истраживачким радом професор Стивен Векснер заслужује све 
препоруке за доделу почасног доктората.

На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом. На 
основу иницијативе Медицинског факултета и предлога Комисије 
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је 
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 16.07.2012. године; Број: 020-1995/XXXIV-4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 83

На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 
7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и предлога 
Комисије за универзитетска признања број 06:4866/VI-2 oд 27. 
јуна 2012. године, а на иницијативу Филолошког факултета, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула 2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ ПОЛУ ЏАЏУ (PAUL JUDGE),

угледном донатору за науку и културу, за изузетан допринос 
досадашњој научној и просветној сарадњи између Универзитета у 
Београду и Универзитета у Кембриџу, као и других универзитета у 
Уједињеном Краљевству.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пол Џаџ има богато међународно искуство у научном, 
јавном, политичком, комерцијалном, као и у непрофитном сектору. 
Председник је Краљевског друштва за уметност (The Royal Society of 
Arts). Професор је на Cyprus International Institute of Management и на 
Sinergia Institute of Moscow.

Живи у Лондону, тренутно је председавајући Шведер фонда 
за раст, директор ENRC, председавајући Службе за акредитацију 
Велике Британије, Банкарске групе Стандард, Јужна Африка Темпур-
Педик, интернационалне корпорације из Кентакија, члан Одбора 
савета за финансирање високог образовања Велике Британије и члан 
Саветодавног одбора Баркли приватне банке и Абрај Капитала, Дубаи.

Његове почасне функције укључују и службу градског одборника 
града Лондона, председника Чартер института за маркетинг и 
МБА удружења, председавајућег Одбора за Маркетинг стандарде, 
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Британско-северно-америчког комитетета, Ентерпрајз образовног 
фонда, Диџитал линкс интернешнал, Музеја брендова, Колеџа Ст 
Дунстан и заменик је председавајућег Америчког удружења за 
менаџмент са седиштем у Њујорку. Такође је члан Надзорног одбора 
савета за послове Велике Британије и Индије, ХЕЦ одбора у Паризу 
и Универзитета за економију и пословање у Атини, члан Савета 
Крунских заступника и старији саветник Краљевског института за 
међународне послове Четам Куће.

Рођен је и одрастао у Лондону. Прва школа коју је похађао је била 
Крајстчерч школа у Форест Хилу, јужном Лондону, а потом је похађао 
Ст. Данстан Колеџ. На Тринити Колеџу Универзитета Кембриџ је 
студирао природне науке и менаџмент. Дипломирао је 1971. године. 
На Вартон пословној школи Универзитета у Пенсилванији је 1973. 
године стекао диплому МБА.

1990. године дао је донацију од £8 милиона Кембриџ Универзитету, 
Фонду за Џаџ пословну школу, где је председавао саветодавним 
одбором 12 година. Укључен је у много образовних активности, 
почасни је повереник Кембриџ фондације (где је члан Алумни 
одборног савета и председавајући Алумни групе за комуникацију) и 
члан финансијског комитета Тринити колеџа, Универзитета Кембриџ. 
Током 2006/07 је био председавајући пројекта „Град Лондон – Град 
образовања” и током 2005-2008 је био председавајући Професорске 
ТВ мреже, био је члан Одбора Савета за финансирање високог 
образовања Енглеске (ХЕФЦЕ) од 2008-10.

Пол Џаџ је у фебруару 2012. године изабран за председника 
Британско-српске привредне коморе са седиштем у Лондону, чији 
је задатак да унапреди односе између привреда, друштава и култура 
ових двеју земаља.

Између Универзитета у Кембриџу и Универзитета у Београду 
граде се мостови академске сарадње, при чему је успостављање радне 
сарадње између Центра за стране језике Универзитета у Кембриџу 
и Филолошког факултета Универзитета у Београду први конкретан 
облик повезивања. Професори овог центра, Јоcelyn Wyburd и Небојша 
Радић, од 28. јуна до 2. јула 2012. године посетили су Филолошки 
факултет и одржали семинар из методике наставе страних језика у 
складу са методологијом која је развијена на Универзитету у Кембриџу.
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Имајући у виду велики допринос који је др Пол Џаџ дао 
досадашњој научној и просветној сарадњи између Универзитета у 
Београду и Универзитета у Кембриџу, као и других универзитета у 
Уједињеном Краљевству, додела почасног доктората Универзитета у 
Београду представља суштински начин изражавања захвалности овом 
значајном прегаоцу на пољу зближавања наших двеју земаља.

На основу приложене документације Комисија је утврдила 
да је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о 
додели признања Универзитета у Београду, као и да образложење 
даје основу за доделу признања које се предлаже иницијативом. На 
основу иницијативе Филолошког факултета и предлога Комисије 
за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду је 
једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 16.07.2012. године; Број: 020-1995/XXXIV-4.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета” бр. 162/11 – пречишћени текст), а по предлогу 
Наставно-научног већа Факултета политичких наука број: 08-1301/1, 
са седнице од 31. маја 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 16. јула 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Факултета политичких наука за 
продужење радног односа др Петру Настасићу, ванредном професору 
Универзитета у Београду-Факултет политичких наука.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници 
одржаној 31. маја 2012. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета 
у Београду предложи продужење радног односа ванредном професору 
др Петру Настасићу, за три школске године, 2012/2013, 2013/2014 и 
2014/2015 годину, односно до 30. септембра 2015. године.

Сенат Универзитета је одбацио предлог Факултета, јер проф. 
др Петар Настасић није изабран у звање редовног професора, што је 
предуслов за продужење радног односа, утврђен чланом 138. став 2. 
Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.07.2012. године; Број: 020-19905/XXXIV/5.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 160/11- пречишћени текст) а на предлог 
факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 16. јула 2012. године донео је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА 
КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ 
СЕ ОРГАНИЗУЈУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА 
ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ 

САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената 
који се уписују у прву годину студијских програма на Универзитету у 
Београду односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2012/2013. годину, број 020-329/XXVII-5 од 1. фебруара 
2012. године.

2. У школској 2012/2013. години уписаће се:

- на Технолошко-металуршком факултету
а) на студијски програм основних академских студија Хемијско 

инжењерство 117 буџетских и 3 самофинансирајућа, укупно 120 
студената

б) на студијски програм основних академских студија Биохемијско 
инжењерство и биотехнологија 72 буџетска и 8 самофинансирајућих, 
укупно 80 студената

в) на студијски програм основних академских студија 
Инжењерство материјала 17 буџетских и 23 самофинансирајућа, 
укупно 40 студената

г) на студијски програм основних академских студија 
Инжењерство заштите животне средине 57 буџетских и 3 
самофинансирајућа, укупно 60 студената
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д) на студијски програм основних академских студија 
Металуршко инжењерство 6 буџетских и 14 самофинансирајућих, 
укупно 20 студената

ђ) на студијски програм основних академских трогодишњих 
студија Текстилна технологија 11 буџетских и 9 самофинансирајућих, 
укупно 20 студената

- на Факултету политичких наука*
а) на студијски програм основних академских студија 

Политикологија 35 буџетских и 80 самофинансирајућих , укупно 115 
студената 

б) на студијски програм основних академских студија 
Међународне студије 35 буџетских и 145 самофинансирајућих , 
укупно 180 студената 

в) на студијски програм основних академских студија Новинарство 
и комуникологија 50 буџетских и 150 самофинансирајућих, укупно 
200 студената 

г) на студијски програм основних академских студија Социјална 
политика и социјални рад 30 буџетских и 95 самофинансирајућих, 
укупно 125 студената 

- на Стоматолошком факултету
а) на студијски програм основних струковних студија за зубне 

техничаре – 20 буџетских студената и 15 самофинансирајућих, укупно 
35 студената

б) на студијски програм основних струковних студија за оралне 
хигијеничаре – укупно 25 самофинансирајућих студената

- на Факултет ветеринарске медицине *
а)на студијски програм интегрисаних основних и мастер 

академских студија ветеринарске медицине 150 буџетских и 16 
самофинансирајућих, укупно 166 студената
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 - на Филозофском факултету*
а) на студијски програм мастер академских студија Образовање 

наставника предметне наставе 30 буџетских и 5 самофинансирајућих, 
укупно 35 студената. 

- На Факултету организационих наука*
а) на студијске програме основних академских студија Факултета 

организанионих наука уписаће се додатних 45 студената.

- на Учитељском факултету*
а) на студијски програм основних академских студија за 

образовање учитеља 200 буџетских , 120 самофинасирајућих, укупно 
320 студената

а) на студијски програм основних академских студија за 
образовање васпитача у предшколским установама 85 буџетских , 75 
самофинасирајућих, укупно 160 студената.

3. У случајевима када је у питању студијски програм који је у 
поступку акредитације или када одобрени број студената премашује 
онај из дозволе за рад повећање броја је прихваћено условно са 
обавезом факултета да поднесе захтев за доакредитацију.

(Београд, 16. jула 2012. године; Број: 020- 19905/XXXIV-6.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 143/08, 
150/09, 160/11) и члана 7. Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
149/2009), а на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 16. јула 
2012.године, донео је

О Д Л У К У

ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У 2011. ГОДИНИ, НАГРАЂУЈЕ 

СЕ:

1. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
ЧЕЛИКОВИЋ ЗОРИЦА, студент Економског факултета, за рад 

под називом „Економско-еколошки аспекти управљања нафтом и 
нафтним дериватима у функцији модерног енергетског менаџмента”.

(Београд, 16. 07. 2012. године; Број: 020-19905/ХXXIV-7.1)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. jулa 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета безбедности у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 24.05.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 24.05.2012. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
26.06.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 16.07.2012. године; Број: 020-19905/XXXIV-10.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. jулa 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Грађевинског факултета у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 6.04.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 6.04.2012. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
26.06.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 16.07.2012. године; Број. 020-19905/XXXIV-10.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. jулa 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 
ДОПУНИ СТАТУТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута 
Пољопривредног факултета у Београду коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 10.05.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 10.05.2012. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
26.06.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о измени и допуни 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 16.07.2012. године; Број. 020-19905/XXXIV-10.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. jулa 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета организационих наука у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седницама одржаним 28.03.2012. године и 11.04.2012. 
године, под условом да се члан 27. Одлуке усагласи са чланом 138. 
став 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст).

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука у Београду доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седницама одржаним 
28.03.2012. године и 11.04.2012. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
26.06.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о измени и допуни 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета, под условом да се члан 27. Одлуке 
усагласи са чланом 138. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст).
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Одлуком о изменама и допунама Статута Факултета 
организационих наука, која је донета 28.03.2012. године и 11.04.2012. 
године, чланом 27. предвиђено је да се утврђивање предлога за 
продужење радног односа усваја тајним гласањем професора, као и 
да се предлог сматра усвојеним уколико се позитивно изјасни већина 
од укупног броја професора. Како је чланом 138. став 3. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст) предвиђено да одлуку о продужетку радног 
односа доноси Сенат, на предлог наставно-научног већа факултета, 
потребно је извршити одговарајуће усаглашавање јер је чланом 67. 
Статута Универзитета прописано да наставно-научно веће могу 
чинити наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 
70% радног времена на факултету, у складу са статутом факултета, а 
Статутом Факултета организационих наука прописано је да Веће чине 
сви наставници и асистенти који су у радном односу са најмање 70% 
радног времена на Факултету.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 16.07.2012. године; Број. 020-19905/XXXIV-10.4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 160/11- пречишћени текст) а на предлог 
факултета Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 18. септембра 2012. године донео је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СТУДЕНАТА 
КОЈИ СЕ УПИСУЈЕ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ КОЈИ 
СЕ ОРГАНИЗУЈУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ, ОДНОСНО НА 
ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА У ЊЕГОВОМ 

САСТАВУ, ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената 
који се уписују у прву годину студијских програма на Универзитету у 
Београду односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2012/2013. годину, број 020-329/XXVII-5 од 1. фебруара 
2012. године.

2. На основу захтева факултета утврђује се да се у 2012/2013. 
години може уписати:

- на Медицинском факултету на интегрисане академске студије 
додатних 50 студената, што укупно чини 550 студената.

- На Машинском факултету на основне академске студије 
додатних 35 студената, што укупно чини 575 студената.

3. ДАЈЕ СЕ допуна мишљења Влади Републике Србије о 
броју студената за упис у прву годину студијских програма који се 
финансирају из буџета, а за студијски програм докторских студија 
Филолошког факултета (30 студената на терет буџета).
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(Београд, 18.09.2012. године; Број: 020- 20419/XXXV-4.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. септембра 2012. 
године, доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТА ГЕОГРАФСКОГ 
ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статута Географског факултета 
у Београду који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
26.06.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 26.06.2012. године, ради давања сагласности, сагласно члану 
42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 12.09.2012. године, разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета са Статутом 
Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.09.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 18.09.2012. године; Број. 020-20419/XXXV-5.1.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. септембра 2012. 
године, доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Правног факултета у Београду коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 2.07.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је 
донео Савет Факултета на седници одржаној 2.07.2012. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
12.09.2012. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.09.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 18.09.2012. године; Број. 020-20419/XXXV-5.1.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 
06: 17913-XI/3 од 24. септембра 2012. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 26. септембра 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Kултуре у дијалогу.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер из области културе у 
дијалогу.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Филолошки факултет је дана 18. септембра 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из 
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 21. децембра 2011. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 24. септембра 2012. године размотрило предлог Факултета 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
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(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-20662/XXXVI-5.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 
06: 17913-XI/2 од 24. септембра 2012. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 26. септембра 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија 
Мастер историје - руске студије.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: мастер историје - руске студије.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Филозофски факултет је дана 9. јула 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма из 
става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 28. јуна 2012. године.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 24. септембра 2012. године размотрило предлог Факултета 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-20662/XXXVI-5.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 89-91. Закона о високом образовању („Службени 
Гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 
и 44/2010), члана 42. тачка 7. и чл. 98-101. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 131/06, 140/08, 
143/08, 150/09, 160/11), Сенат Универзитета, на седници одржаној 
дана 26. септембра 2012. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ

Члан 1.

Иза члана 4. Правилнику о полагању испита и оцењивању на 
испиту додаје се члан 4а. који гласи:

„Члан 4а.

Факултети су у обавези да воде статистику о полагању испита на 
основним и интегрисаним академским студијама (по предметима и по 
роковима).

Декан је у обавези да до 1. марта достави Ректору Извештај о 
успеху на испитима по предметима у претходној школској години. 
Извештај се односи на студенте који су предмет уписали по први 
пут. Факултет је дужан да размотри узроке лошег успеха на предмету 
уколико је успешност полагања предмета на годишњем нивоу мања од 
30%, као и да пропише механизме којима ће решавати ова питања.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
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(Београд, 26.09.2012. године; Број: 020-20662/ХХXVI-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета 
у Београду” број број 134/07, 150/9 и 158/11) , а на предлог Наставно-
научног већа Медицинског факултета број 35/XIII-6 од 23.5.2012. 
године, доносим

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Зорица Гледовић, ред. проф. Медицинског 
факултета, чланства у Већу научних области биотехничких наука.

2. Именујe се др Вера Артико, ред. проф. Медицинског факултета, 
за члана Већа научних области биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука траје 
до 31. октобра 2013. године.

(Београд, 08.06.2012. године; Број: 612-19335/2-12)

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година L, број 168, 26. октобар 2012. 111

На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ( „Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07), а на предлог Наставно-научног већа 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, доносим

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешавају се чланства у Већу научних области природних 
наука закључно са 30. септембром 2012. године, због одласка у пензију:

- др Бранка Стевановић, редовни професор Биолошког факултета 
и 

- др Весна Коко, редовни професор Биолошког факултета.
2. Именују се за чланове Већа научних области природних наука:
- др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета 

и 
- др Владимир Стевановић, редовни професор Биолошког 

факултета,
3. Мандат новоименованих чланова Већа научних области 

природних наука
 траје до од 1. октобра 2012. године до 31. октобра 2013. године.

(Београд, 05.09.2012. године; Број: 612-20015/2-12)

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07) , а на предлог Научног   већа Православног 
богословског факултета број 600/1 од 13.9.2012. године, доносим 

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Именујe се др Радомир Поповић, редовни Православног 
богословског факултета,  за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука уместо преминулог проф. др Радована Биговића.

2. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 31. октобра 2013.године.

(Београд, 24.09.2012. године; Број: 612-20559/2-12)

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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