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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута Универзитета у Београду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 162/11-пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  7.7.2014. године,  доноси 

О Д Л У К У
    

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2013. 
години.
 

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: 06-2772/3-14)

                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, 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, 
167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  7.7.2014. године,  доноси 

О Д Л У К У
 
Усваја се План рада Универзитета у Београду у 2014. години.

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: 06-2772/4-14)

                                                                         ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, 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, 
167/12, 172/13 и 178/14) и предлога Сената Универзитета од 18. јуна 
2014. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 7. јула 2014. 
године,  доноси 

О Д Л У К У
 О ОСНИВАЊУ  ЦЕНТРА

 ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Члан 1.

Оснива се Центар  за  јавне политике Европске уније (у даљем 
тексту: Центар).

Центар се оснива у складу са обавезама преузетим у оквиру 
Темпус пројекта ‘’Development od the Policy-Oriented Training Pro-
grams in the Context of  the European Integrations’’ (2012-2015). 

Члан 2. 

Оснивач Центра је Универзитет у Београду (у даљем тексту: 
Универзитет).

Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус 
правног лица. 

Центар ће обављати делатност у просторијама Факултета 
политичких наука, Јове Илића 165, Београд.

Члан 3.

  Назив Центра је: Центар  за јавне политике Европске уније.
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  Члан 4.

Задаци Центра су:
1. подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача 

и сарадника у области јавних политика Европске уније;
2. подршка државним институцијама у процесу придруживања 

Европској унији;
3.развој програма обука јавних службеника, привредних 

предузетника и организација цивилног друштва у областима секторских 
политика Европске уније;

4. подстицање различитих облика сарадње између Универзитета 
и привреде и друштва;

5. подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици 
Србији о јавним политикама Европске уније и њиховом утицају на 
унутрашњи правни поредак Републике Србије.

Члан 5.

Активности Центра су:
 1. Издавачка делатност:
     - издавање књига, брошура и других публикација
       - издавање новина
       - издавање часописа и сличних периодичних издања.
 2. Библиотечка делатност.
 3. Документационо-информациона делатност.

Члан 6.

Средства за рад Центра обезбеђују се из сопствених прихода 
Центра и из других извора.

Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђена су у 
оквиру Темпус пројекта ‘’Development od the Policy-Oriented Training 
Programs in the Context of  the European Integrations’’ (2012-2015).
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Члан 7. 

Унутрашња организација Центра, начин рада, руковођења и 
управљања, као и начин обављања стручних, административних и 
техничких послова, уређује се правилником који доноси Сенат. 

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
“Гласнику Универзитета у Београду”. 

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: Број: 06-2772/5-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА                       

                                                                Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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 На основу члана 40. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11, 167/12, 
172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
7.7.2014. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ предлог за именовање др Љиљане Марковић, 
редовног професора Универзитета у Београду-Филолошки факултет, 
као представника Универзитета у Београду у Управном одбору 
Установе Студентски центар ‘’Београд’’, уместо проф. др Бранка 
Медојевића који је преминуо.

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: Број: 06-2772/9-14)

   
                    
                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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 На основу члана 18. Статута Фондације за решавање 
стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду 
од 21.02.2012. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  07.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

Даје се позитивно мишљење да се за управитеља Фондације за 
решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у 
Београду именује Јелена Брајковић, дипл. арх. из Београда, на период 
од једне године.   
                                         

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: Број: 06-2772/7-14)

                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење,  
97/08,  44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и чланa 40. Статута Универзитета у 
Београду(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29. октобра 2014. године, доноси

О Д Л У К У

о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за 
школарину за једну школску годину oсновних, мастер и докторских 
студија на Универзитету у Београду

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се редовне услуге које обухвата 
школарина коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за 
једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.

Члан 2.

Редовне услуге које Универзитет у Београду и факултети 
у саставу Универзитета пружају студенту у оквиру остваривања 
студијског програма, а које обухвата школарина јесу:

1. Сви облици наставе предвиђени студијским програмом;
2. Све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом;
3. Најмање двe пријаве испита;
4. Пријава, израда и одбрана завршног рада на свим нивоима 

студија;
5. Услуге библиотеке и читаонице;
6. Административни трошкови за упис школске године и овере 

семестра-триместра;
7. Остале услуге предвиђене општим актом факултета и 

Универзитета.
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Члан 3.

Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду трошкова за:

1.Услуге које Универзитет и факултети пружају студенту у 
оквиру остваривања студијског програма у току једне школске године: 
предавања, вежбе, практикуме, семинаре, консултације и друге облике 
наставе предвиђене студијским програмом, колоквијуме, најмање две 
пријаве испита, услуге библиотеке и читаонице, истраживачки рад 
на докторским студијама, менторство и стручну помоћ при изради 
завршних радова, одбрану завршних радова и др.

Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника, 
гостујућих предавача и других учесника у настави, њихово научно 
и стручно усавршавање као и трошкове неопходне за извођење 
практичне наставе и самосталног експерименталног рада.

2. Опште материјалне трошкове Универзитета и факултета: 
електрична енергија, грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, 
трошкови финансирања студентских организација и такмичења и 
други трошкови који нису у целини покривени из средстава буџета.

3. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, 
софтвера и електронске подршке (интернет, рачунарске лабораторије, 
трошкови софтвера за откривање плагијата, итд.) неопходних за 
модерно извођење наставе на Универзитету и факултетима.

4. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа 
за библиотеке факултета који су неопходни за припремање испита, 
студентске радове и научна истраживања, као и трошкове приступа 
електронским базама података, итд.

5. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини 
покривено из средстава буџета.

6. Акредитацију студијских програма, Универзитета и факултета 
који нису покривени из средстава буџета.
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7. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета 
студија.

8. Део трошкова за функционисање и реализовање активности 
Универзитета у Београду (међународна сарадња, јединствени 
информациони систем, издавање диплома, итд.).

9. Услуге за рад административно стручних служби Универзитета 
и факултета.

10. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе.

Школарина не покрива накнаду за трошкове репрезентације и 
угоститељских услуга, трошкове донација непрофитним и другим 
институцијама, отпремнине запосленима приликом одласка у пензију 
и издатке за издавачку делатност. Наведени расходи  покривају се из 
других сопствених прихода Универзитета и факултета.

Члан 4.

У случају када студент уписује више или мање од 60 ЕСПБ 
бодова у току школске године, школарина се увећава или умањује 
сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.

Члан 5.

Универзитет и факултети за административне и друге трошкове 
који нису обухваћени школарином могу наплаћивати само накнаде у 
висини коју је одобрио Савет Универзитета, односно факултета и то 
за:

1. Уписнину (административни трошкови првог уписа на 
студијски програм)

2. Издавање дипломе,
3. Пријављивање испита које није обухваћено школарином,
4. Пријављивање испита по истеку рока за пријављивање,
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5. Издавање уверења о положеним испитима,
6. Полагање испита пред комисијом на захтев студента,
7. Промену студијског програма/студијске групе,
8. Промену теме или промена ментора за завршни рад,
9. Пријаву изборних предмета после утврђеног рока,
10. Промену изборног предмета,
11. Накнадно поништавање испита, 
12. Накнадну оверу семестра-триместра,
13. Признавање испита са других факултета,
14. Издавање дупликата индекса или дипломе,
15. Давање исписница,
16. Друге сличне ванредне услуге на захтев студената.

Максималне висине накнада за услуге из става 1. овог члана 
усаглашаваће се на нивоу групација факултета или целог Универзитета 
у Београду.

Члан 6.

Савет Универзитета, односно факултета у његовом саставу, 
обавезан је да утврди измене школарине и ценовника услуга за 
наредну школску годину и јавно их објави најкасније четири месеца 
пре почетка нове школске године.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/5-14)

                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

          Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13.  Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је следећу 

О  Д  Л  У  К  У
 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Управном одбору АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’, због 
истека мандата:
 

1. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета 
2. Љиљана Делевић, руководилац Сектора за финансијско-

материјално пословање у Стручној служби Универзитета у Београду.

II

 ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 
у Управни одбор АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’:

 
1.  др Војислав Станимировић, доцент Правног факултета
2. др Радмила Драгутиновић Митровић, ванредни професор 

Економског факултета.

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/6-14)

                                                                 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 
06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

Разрешава се проф. др Александра Вранеш, ЈМБГ: 2109960715070, 
чланства у Oдбору Задужбине Веселина Лучића, на лични захтев.                                            

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/10-14)

                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба Маринковића, 
број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 29. 10.2014. године, донео је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ЗАДУЖБИНЕ ДРАГОЉУБА МАРИНКОВИЋА

Именује се др Дејан Молнар, ЈМБГ: 1501980850016, за члана 
Oдбора Задужбине Драгољуба Маринковића на период до 15.11.2015. 
године.                                                                                                                                 

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-121/14-14)

                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

           Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29.10.2014. 
године, донео је
    

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ЗАДУЖБИНЕ РАДЕ И МИЛАНА ВУКИЋЕВИЋА

Именује се др Ђорђе Митровић, доцент,  ЈМБГ: 2609976771828, 
за члана Oдбора Задужбине Раде и Милана Вукићевића, на период до 
15.11.2015. године.                                                                                        

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/13-14)

                                                                            
             ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

         Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 16. Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 
06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У
      О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗАДУЖБИНЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

Именује се др Милош Ковић, ЈМБГ: 1305969772018, за члана 
Oдбора Задужбине Веселина Лучића, на период до 15.11.2015. године.                                                                                        

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/15-14)

                                                                                                

                                                                      ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
     О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА

Именује се Милош Станковић, асистент на Правном факултету, 
ЈМБГ: 1803984710185, за члана Oдбора Фондације Косте Мигрића, на 
период до 15.11.2015. године.                                                                                        

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/16-14)

                                                                                                
                                                            ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                         Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА

Именује се проф. др Александар Петровић, ЈМБГ: 2104962710090, 
за члана Oдбора Фондације Косте Мигрића, на период до 15.11.2015. 
године.                                                                                        

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/17-14)

                                                                                                
                                                            ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                       Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА

Разрешава се проф. др Александра Вранеш, ЈМБГ: 2109960715070, 
чланства у Oдбору Фондације Косте Мигрића, на лични захтев.                                            

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/11-14)

                                                                                                
                                                                    ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА

Разрешава се проф. др Мирослава Замаклар, ЈМБГ: 
2910946715283, чланства у Oдбору Фондације Косте Мигрића, због 
одласка у пензију.                                            

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/12-14)

                                                                             
                   
                                                                     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба Маринковића, 
број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 29. 10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ЗАДУЖБИНЕ ДРАГОЉУБА МАРИНКОВИЋА

Разрешава се проф. др Љиљана Марковић, ЈМБГ: 0511956715568 
чланства у Oдбору Задужбине Драгољуба Маринковића, на лични за
хтев.                                            

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/9-14)

                                                                                                
                                                             ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

                                                               Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Раде и Милана Вукићевића, број: 06-
17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана 23. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 29.10.2014. године, донео је
    

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 

ЗАДУЖБИНЕ РАДЕ И МИЛАНА ВУКИЋЕВИЋА

Разрешава се проф. др Љиљана Марковић, ЈМБГ: 0511956715568 
чланства у Oдбору Задужбине Раде и Милана Вукићевића, на лични 
захтев.                                            

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/8-14)

                                                                                                
                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
 
                                                               Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана  10. став 5. Закона о задужбинама и фондацијама 
(‘’Службени гласник РС’,бр.88/2010), члана 23. и  40. став 15.  Статута 
Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 
162/11-пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета, 
на седници одржаној 29.10.2014. године, донео је 

О Д Л У К У 

I
1. Да се обнави рад задужбина и фондова, које су остављене 

Универзитету на управљање, чија је имовина у друштвеној, односно 
државној својини,  за које је поднет захтев Агенцији за реституцију, у  
складу са Законом  о враћању одузете имовине и обештећењу, и то: 

2. ‘’Задужбине Персе Миленковић’’ број захтева 46-001969/2013, 
за непокретност -з града у у. Змај Јовина број 5 у Београду.

3. Фонда ‘’Јосифа Јовановића’’ број   захтева 46-640/2013, за 
непокретност - зграде у ул. Јованова 4 и 4а у  Београду.

4. ‘’Фонда Томе Марјановића, инг. и његовог сина др Николе, 
поседника и почившег Димитрија бив. Артиљеријског пуковника-
ратника’’. Захтев број 46-008888/2013, за непокретност -зграду у ул. 
Скендер бегова бр.20 у Београду  

5. ‘’Фонда Ане А. Ђурковић’’, захтев број 46-008937/2013, за 
непокретности - зграду у ул Доситејева 19 у Београду.

6. ‘’Задужбине Косте Елчића’’ , захтев број 46-003908/2014 за 
непокретност у ул. Булевар краља Александра број 86-90 у Београду.

7. ‘’Фонда Анђелије и Симе Аћимовић’’, захтев број46-
014685/2013, за непокретност -зграде у ул. Шилерова број 19 у Земуну.



Гласник Универзитета у Београду24

8. Задужбине Кристине Ђорђевић, захтев број 46-002124/2014. 
за непокретност у ул Охридска број 6 у Београду.

9. ‘’Фонда Бенцион и Матилда Були ‘’, захтев број 46-
020563/2014, за 1/3 непокретности -  зграда у ул. Краља Петра 16. ул. 
Николе Спасића 4-6, ул. Цара Лазара 5-7 , и у ул. Љутице Богдана  
бр.25 у Београду .

10. ‘’Задужбине Лепосаве и Драгутина Тодића’’, захтев број  
46 -009866/2014, за непокретности - зграде и земљиште у ул. Битољска 
15 и Патријарха Варнаве број 40  у Београду.

11. ‘’Задужбине Петра Милошевића и његове сестричине 
     Драгиње  Катић’’, захтев број 46-002127/2014, за непокретности 

- зграде и земљиште у ул. Кнеза Милоша број 34 у Београду.

12. ‘’Задужбине Персе и Николе Валовића-Зајечарца’’ , захтев 
број   46-000578/2014, за непокретност у ул. Дечанска број 3 у 
Београду- ‘’Дом омладине’’. 

13.  ‘’Фонда Војислава Живановића’’ број захтева 46-007654/2014, 
за непокретности у ул. Кнегиње Зорке  број 59 у Београду.

14. ‘’Фонда Косте Николајевића’’ број захтева 46-025124/2014, 
за непокретности - земљиште у КО Пећани-Умка, општина Чукарица .

15. ‘’Фонда Епископа   нишког Никанора Ружичића’’, захтев број 
46-009802/2014, за непокретност-зграда у ул. Косанчићев венац 16 
 - Богословски интернат.

16. ‘’Студентски дом Краља Александра’’, број захтева  
46-003144/2014, за непокретност - зграду  студентског дома  у ул. 
Булевар краља Александра  75 у Београду .

17. ‘’Мајданпечка домена - Наталијино добро’’,  захтев број  
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46-007688/2014, непокретности огледно добро ‘’Дебели луг’’ 
у КО Јужни Кучај, непокретности  КО Благојев камен, рудник  
‘’Св. Варнаве’’ и др.

18. ‘’Фонда Јосифа Куртовића из Шапца’’ број захтева   
46-029091/2014, за непокретности у КО Јевремовац, КО Штитар, 
КО Петловача, на територији општине Шабац, непокретности у 
КОБадовинци, КО Богатић, КО Бан.Поље, КО Совљак , КО Лозница,  
КО Шор, КО Тршић, КО Козјак.

   
19. ‘’Фонда Пулхарије и Живка Николић’’ број захтева 

46-020851/2014, за непокретност у ул. Панчићева број 11 у Београду.

20.’’Задужбине капетан Миша Анастасијевић’’, број захтева 
46-003136/2014, за непокретност-зграду у ул. Студентски трг број 1 у 
Београду.

21. ‘’Стара Ботаничка башта’’ број захтева 46-003120/2014, 
за непокретност у ул. Високог Стевана, Панчићева и Дубровачка  у 
Београду.

22.  Ботаничке баште ‘’Јевремовац’’ број захтева 46-002975/2014, 
за непокретност у ул. Таковска , Булевар Деспота Стефана и 
Далматинске у Београду.

II
Савет Универзитета ће именовати чланове Задужбинског одбора 

који ће припремити  потребну документацију  за  упис  задужбина и 
фондација (фондова) у Регистар задужбина и фондација код Агенције 
за привредне регистре, у складу са  Законом  о задужбинама и 
фондацијама.
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III

Циљеви задужбина и фондација одредиће се према вољи 
завештаоца.

 IV

О спровођењу ове одлуке стараће се Радна група коју ће 
именовати Савет  Универзитета у Београду. 

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/36-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
                                                       
                                                                Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана  36. став 3. Закона о задужбинама и фондацијама 
(‘’Службени гласник РС’, бр.88/2010), члана 23. и 40.  Статута 
Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 
162/11-пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14), Савет Универзитета, 
на седници одржаној 29.10.2014. године, донео је 

О Д Л У К У 
 

I
 За чланове oдбора  за обнову рада задужбина и фондова,  за 

које је поднет захтев за реституцију имовине, одређују се:

1. академик Марко Анђелковић, Биолошки факултет,
2. академик Богдан Шолаја, Хемијски факултет,
3. академик Милан Дамјановић,Физички факултет,
4. проф. др Александра Кораћ, Биолошки факултет,
5. проф. др Нада Недељковић, Биолошки факултет,
6. проф. др Ђорђе Фира, Биолошки факултет,
7. проф. др Иван Алексић, Грађевински факултет,
8. проф. др Љубодраг Савић, Грађевински факултет,
9. проф. др Ратко Ристић, Шумарски факултет,
10. проф. др Дамјан Пантић, Шумарски факултет,
11. проф. др Александар Цвјетић, Рударско-геолошки факултет,
12. проф. др Игор Јемцов, Рударско-геолошки факултет,
13. Др Јасмина Гламочија, ИБИСС,
14. Др Ана Ћирић, ИБИСС,
15. Проф. др Влатка Вајс, ИХТМ,
16. Др Данијела Максимовић, ИБИСС,
17. Др Бојан Радак, Институт Винча,
18. Проф. др Александар Петровић, Машински факултет,
19. Проф. др Александар Пузовић, Машински факултет,
20. Алексић Мирић Ана, наставник Економског факултета,
21. Јанковић Ирена, наставник Економског факултета,
22. Митровић Ђорђе, наставник Економског факултета,
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23. Ранђеловић Саша, наставник Економског факултета,
24. Трифуновић Дејан, наставник Економског факултета,
25. Филиповић Јелена, наставник Економског факултета,
26. Јандрић Маја, наставник Економског факултета,
27. Аћимовић Слободан, наставник Економског факултета,
28. Вељковић Саша, наставник Економског факултета,
29. Стојковић Драган, наставник Економског факултета,
30. Молнар Дејан, наставник Економског факултета,
31. Доцент др Никола Бодирога, Правни факултет,
32. Станковић Милош, асистент, Правни факултет,
33. Доловић Катарина, асистент, Правни факултет,
34. Дабић Снежана, асистент, Правни факултет,
35. Новаковић Урош, асистент, Правни факултет,
36. Перовић Марко, асистент, Правни факултет,
37. Јанковић Светислав, асистент, Правни факултет,
38. Лепетић Јелена, асистент, Правни факултет,
39. Ковић Милош, Филозофски факултет,
40. Бубало Ђорђе, Филозофски факултет, 
41. Недељковић Војин, Филозофски факултет,
42. Гвозденовић Василије, Филозофски факултет, 
43. Војводић Драган, Филозофски факултет,
44. Марковић Миодраг, Филозофски факултет.

II
Одлуку о именовању појединачних oдбора задужбина и 

фондација (фондова) Савет Универзитета у Београду донеће на 
наредној седници.

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/37-14)

                                                                                                      
                                                                       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћен текст, 167/12, 172/13 
и 178/14) и oдлуке Савета Универзитета у Београду 02-09 број 06-
4650/36-14 од 29.10.2014. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 29.10.2014. године, донео је 

О Д Л У К У 

I
Именује се радна група у саставу: 

1. проф. др Иван Алексић, Грађевински факултет;
2. др Никола Бодирога, Правни факултет;
3. др Ирена Јанковић, Економски факултет;
4. др Ратко Ристић, Шумарски факултет;
5. Мирјана Јаковљевић, дипл. правник, Стручна служба Универзитета
6. Ружица Станојевић, економиста, Стручна служба-Универзитета

                               

II
 Задатак радне групе је да припреми сву потребну документацију  

за упис  задужбина и фондова (фондација) које су остављене 
Универзитету у Београду, а до сада нису обновиле рад, у Регистар 
задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре, у складу 
са  Законом  о задужбинама и фондацијама.

III
 Радна група је у обавези да најкасније у року од 6 месеци од 

дана доношења ове одлуке поднесе Савету Универзитета извештај.

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/38-14)

                                                                     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
                                                                                                                                                      
                                                                 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 23. и  40. Статута Универзитета у Београду 
(Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћен текст, 
167/12,  172/13 и 178/14), Савет Универзитета, на седници одржаној 
29.10.2014. године, донео је 

О Д Л У К У

Универзитет у Београду преноси  право коришћења и управљања 
непокретности у државној својини без накнаде, на стану број 12, 
на трећем спрату, по структури трособан, површине 103 м2, на 
катастарској парцели 2996 КО Стари град, у ул. Андрићев венац број 12 
у Београду,  на ‘’Задужбину Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића’’, 
Студентски трг број 1, Београд, ради прикупљања средстава за 
остваривање циљева Задужбине.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Решењем Министарства културе РС бр.022 -3374/95-03 од 
24.07.1995. године, одобрено је обнављање  рада ‘’Задужбине 
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића’’, коју је основала Даница А. 
Јовановић, тестаментом од 22.05.1933. године, са циљем задужбине 
награђивање студентских радова из области правних и економских 
наука, као и помагање студената на студијама у земљи и иностранству. 
Имовину Задужбине чини пословно стамбена зграда По+Пр+6,  у ул. 
Андрићев венац број 12, уписана у ЗК УЛ 326, на кат. парцели 567/2 
КОБ 2, старог премера, сада на кат. парцели 2996 КО Стари град, новог 
премета у друштвеној својини. 

Решењем Извршног одбора СО Стари град IV-02 број 360-
216/2000 од 11.05.2000. године, ‘’Задужбини Миливоја Јовановића и 
Луке Ћеловића’’, са седиштем у Београду, Студентски трг број 1, која 
је решењем  Министарства културе бр.022-3374/95-03 од 24.07.1995. 
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године обновила рад, пренето је  право управљања и коришћења на 
становима и пословним просторијама у стамбено-пословној згради у 
ул. Андрићев венац број 12 - угао Кнеза Милоша број 2, таксативно 
наведеним под редним бројем од 1-30, с тим што се у образложењу  
наводи  да предмет преноса није стан број 12, на трећем спрату,  
површине 103 м2, из разлога што је исти Закључком ИО СО Стари град 
IV-03 broj 360-95/99 od 25.02.1999.   године, пренет  на Универзитет у 
Београду.

Републичка дирекција за имовину РС, Сектор за имовинско-
правне послове број 464-1947/2000 од 23.08.2000. године, дала је 
сагласност на решење ИО Стари град IV-02 број 360-216/2000 од 
11.05.2000. године. Између Општине Стари град и ‘’Задужбине 
Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића’’ закључен је Уговор о преносу 
права коришћења и управљања на непокретностима, оверен код 
Другог општинског суда у Београду под  Ов. II/2 број 851/07 od 14. 
09.2007. године. 

На Закључак  ИО СО Стари град IV-03 број 360-95/99 од 
25.02.1999. године, о преносу права коришћења стана број 12, на 
трећем спрату зграде у ул. Андрићев венац број 12, пов. 103 м2, са 
општине Стари град на Универзитет у Београду, Републичка дирекција 
за имовину Републике Србије - Сектор за имовинско правне послове, 
дала је сагласност, решењем број 46-00-00003/1999-04 од 17. 06.1999. 
године.

Уговор  о преносу права управљања и коришћења стана број 12, 
у предметној згради,  између Општине Стари град и Универзитета у 
Београду, није никад закључен.  Предметни стан је  користио закупац 
‘’Универзитет турс’’, од 09.10.2000. године, по  основу уговора 
закљученог прво са Задужбином, а касније са Универзитетом  у 
Београду.

 Пред Агенцијом за реституцију-Подручна јединица  Београд, 
покренут је поступак враћања одузете имовине и обештећењу. 
Поступајући по поднетом захтеву Агенција за реституцију је затражила 
од Универзитета у Београду да се изјасни у  вези предметног стана и 
начина коришћења и располагања.
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Савет Универзитета у Београду, поступајући по налогу Агенције 
за реституцију, размотрио је све чињенице и доказе у вези начина 
коришћења и располагања предметним  станом, па имајући у виду  
да је предметну зграду тестаментом Даница А. Јовановић, завештила 
Београдском универзитету, с тим да се образује задужбина под именом 
Миливоја А. Јовановића, вишег чиновника Министарства саобраћаја, 
са циљем да се од прихода издаје награда за прописане темате о 
Св. Сави из области правних и финансијскио економске групе или 
ће се давати помоћ сиромашним студентима да би могли свршити 
факултет на нашем Универзитету или помоћ ради продужења студија 
на страни, руководећи се при избору не само вредноћом и спремом 
коју студенти имају већ нарочито помагати оне који по своме раду 
и животу обећавати бити добри људи, јаки, чврста карактера. Савет 
Универзитета је закључио да предметни стан треба вратити задужбини 
како је и остављен вољом оставиоца, ради остваривања прихода и 
испуњења циљева. Ово све утолико пре што се предметни стан  налази 
у задужбинској згради, Задужбина је у поседу истог, стан  тренутно 
празан јер се закупац ‘’ Универзитет турс’’  иселио и може се дати 
у закуп ради остваривања прихода и испуњавања циљева, донета је 
одлука као у диспозитиву. 

(Београд, 29. октобар 2014. године  Број: 06-4650/38-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                              Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 998/1 од 15.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2484/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Светлана Ибрић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Фармацеутски факултет је дана 05.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Фармацеутска технологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.04.2014. године 
преко сајта и архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 15.05.2014. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Ибрић изабере у 
звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 22.05.2014. 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 30.06.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Светлана Ибрић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Фармацеутског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2484/3-14)

                                                      ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   
                                                  Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 667/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2884/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Драгица Пешут у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Интерна медицина (пулмологија).  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Интерна медицина (пулмологија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгица Пешут изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

 Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Драгица Пешут 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2884/3-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 446/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2886/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Милан Терзић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 



Гласник Универзитета у Београду38

утврђивању предлога да се кандидат др Милан Терзић изабере у звање 
редовног професора.

Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Милан Терзић може 
изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2886/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 790/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2885/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душан Станојевић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Гинекологија и акушерство.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Гинекологија и акушерство, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Станојевић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. године.

            
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 

дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Душан Станојевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2885/3-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 657/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2887/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Анета Лакић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Психијатрија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Психијатрија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Анета Лакић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

            
 Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 

дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Анета Лакић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2887/3-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
    

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 682/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2888/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгутин Кецмановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија).  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгутин Кецмановић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. године.

                                                                                                                                                        
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној дана 
08.07.2014. године дало је мишљење да се др Драгутин Кецмановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2888/3-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 493/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2882/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Микробиологија, због потреба Факултета.

 Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

 На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Маја Ћупић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Маја Ћупић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2882/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 728/2 од 28.05.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-2883/2-14 од 08.07.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.07.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Суботић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом  (грудна хирургија).  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом  (грудна хирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драган Суботић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Драган Суботић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2883/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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 На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 162/11-пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета 
у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог 
Изборног већа Медицинског факултета, број: 406/2 од 28.05.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-2889/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Олга Дуловић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну област 
Инфективне болести.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Медицински факултет је дана 29.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Инфективне болести, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.04.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Олга Дуловић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 09.06.2014. 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 30.06.2014. године.

 
Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 

дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Олга Дуловић може 
изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2889/3-14)

                                                                ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 1730/1 од 25.06.2014. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-3203/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Марија Циндори-Шинковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу 
научну област Хунгарологија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Филолошки факултет је дана 09.04.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хунгарологија, због потреба Факултета.

 Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.05.2014. године 
огласне табле Факултета.

 На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 25.06.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Циндори-Шинковић 
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 26.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се 
др Марија Циндори-Шинковић може изабрати у звање редовног 
професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Филолошког 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3203/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                 РЕКТОР                              
   

                                                  Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Филолошког факултета, број: 1479/1 од 21.05.2014. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-2890/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Кајоко Јамасаки у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну област 
Јапанологија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филолошки факултет је дана 12.02.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Јапанологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.04.2014. године 
огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 21.05.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Кајоко Јамасаки изабере у 
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 05.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др 
Кајоко Јамасаки може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Филолошког 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2890/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Филозофског факултета, број: 905/1-IV/1 од 26.06.2014. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-3237/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мина Петровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну област 
Социологија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет је дана 14.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.06.2014. године 
Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 26.06.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мина Петровић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

 
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 

седници одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др 
Мина Петровић може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3237/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Филозофског факултета, број: 905/1-IV/2 од 26.06.2014. године 
и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-3236/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Горан Кнежевић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну област 
Општа психологија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Филозофски факултет је дана 02.04.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.06.2014. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 26.06.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Кнежевић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 27.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

            
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 

седници одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др 
Горан Кнежевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3236/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Технолошко-металуршког факултета, број: 36/17 од 26.06.2014. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-3233/2-14 од 07.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Костић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну област Текстилно ижењерство.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Технолошко-металуршки факултет је дана 12.03.2014. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора или ванредног професора, за ужу научну област Текстилно 
ижењерство, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.05.2014. године 
Огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког 
факултета, на седници одржаној дана 26.06.2014. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Костић 
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 27.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

            
Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 

дана 07.07.2014. године дало је мишљење да се др Мирјана Костић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
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 Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3233/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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 На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Пољопривредног факултета, број: 300/9-2/1 од 26.06.2014. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 61202-
3239/2-14 од 07.07.2014. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

 БИРА СЕ др Славица Јелачић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Лековито, ароматично и зачинско биље.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Пољопривредни факултет је дана 19.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну област Лековито, ароматично и 
зачинско биље, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.05.2014. године 
Огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 26.06.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Славица Јелачић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 30.06.2014. 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 30.06.2014. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 07.07.2014. године дало је мишљење да се др Славица Јелачић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3239/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                 РЕКТОР                              
   

                                                  Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Факултета за физичку хемију, број: 397/1 од 20.06.2014. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, број: 61202-3201/2-
14 од 03.07.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јасмина Димитрић-Марковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Факултет за физичку хемију, 
за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Факултет за физичку хемију је дана 30.04.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Физичка хемија-спектрохемија, због потреба 
Факултета.

 Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.05.2014. године 
Огласне табле, сајта и библиотеке Факултета.

 На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 20.06.2014. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јасмина Димитрић-
Марковић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 25.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.06.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 03.07.2014. године дало је мишљење да се др Јасмина Димитрић-
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију 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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3201/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Факултета политичких наука, број: 08-1751/1 од 19.06.2014. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-3238/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Часлав Копривица у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну 
област Филозофске, социолошке и психолошке студије.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Факултет политичких наука је дана 05.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну област Филозофске, социолошке 
и психолошке студије, због потреба Факултета.

 Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.04.2014. 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 19.06.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Часлав Копривица изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 27.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др 
Часлав Копривица може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3238/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                 РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Факултета политичких наука, број: 08-1749/1 од 19.06.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-3196/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Крстић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет политичких наука, за ужу научну 
област Политички системи.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука је дана 05.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну област Политички системи, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.05.2014. 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 19.06.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Крстић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 24.06.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.07.2014. 
године.

 
Веће научних области правно-економских наука, на седници 

одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Зоран 
Крстић може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-3196/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Факултета политичких наука, број: 08-1178/1 од 24.04.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-2406/2-14 од 08.07.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.07.2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Факултет политичких наука је дана 15.01.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за ужу научну област Теорија и методологија 
социјалног рада, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.02.2014. 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 24.04.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Бркић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 05.05.2014. 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 03.06.2014. 
године.

 
Веће научних области правно-економских наука, на седници 

одржаној дана 08.07.2014. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Бркић може изабрати у звање редовног професора.

 Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.07.2014. 
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 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2406/3-14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 43. став 5. Статута Универзитета у Београду, 
(“Гласник Универзитета у Београду” број 162/11-пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), Сенат Универзитета у Београду,  на седници 
одржаној 16.7.2014. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Пословнику Сената Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 134/07 и 157/10),  у члану 13. после 
става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:

Када изузетно  важни и хитни случајеви налажу да се седница 
Сената сазове и одржи без одлагања, а већина чланова Сената због 
посебно оправданих разлога не може да присуствује седници, 
председник Сената може одлучити да се седница Сената одржи, а да 
одсутни чланови Сената гласају електронским путем.

Дневни ред седнице Сената унапред утврђује председник Сената 
и о тако утврђеном дневном реду се не гласа и он се не може мењати.’’

Члан 2.

 У члану 14. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
 ‘’Уколико је на почетку седнице  утврђено да је присутан број 

чланова Сената потребан за рад и одлучивање сматра се да кворум за 
рад и одлучивање постоји до краја седнице, уколико током седнице 
ниједан члан Сената то не оспори,  у ком случају се врши поновно 
утврђивање броја присутних.’’
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Члан 3.

 Ова oдлука ступа на снагу даном доношења.                   

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 612-3596/1-14 )

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07-aутентично 
тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. јула 2014. 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 2014/2015. 
годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који 
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно 
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2014/2015. 
годину, и то:

 У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-00501/1/2013-04 од 13. септембра 2013. године, 
у школској  2014/2015. години уписаће се:

- на Електротехничком факултету на студијски програм основних 
академских студија Електротехника и рачунарство укупно 540 
студената, и то 400 на терет буџета и 140 у статусу самофинансирајућих, 
а на на студијски програм основних академских студија Софтверско 
инжењерство укупно 120 студената, и то 20 на терет буџета и 100 у 
статусу самофинансирајућих.

У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-02696/2013-04 од 9. априла 2014. године 
уписаће се:
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- на Архитектонском факултету на студијски програм 
специјалистичких академских студија Пројектовање и наслеђе укупно 
27 студената, сви у статусу самофинансирајућих.

(2) Ову одлуку објавити у Гласнику Универзитета у Београду.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 06-3420/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                    Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07- аутентично 
тумачење) и  члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. jула 2014. године донео је 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за 
упис студената на студије првог, другог и трећег степена за школску 
2014/2015.годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у 
саставу Универзитета у Београду
 У Конкурсу за упис на основне и итегрисане академске 
студије у школској 2014/2015. години расписаном на седници 
одржаној 16. априла 2014. године додају се следећи студијски 
програми: Интегрисане академске студије архитектура који изводи 
Архитектонски факултет и Економија, пословно управљање и 
статистика (180 ЕСПБ) који изводи Економски факултет.

У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. 
године додају се следећи студијски програм: Унутрашња архитектура 
који изводи Архитектонски факултет, Пословна аналитика и 
Управљање пословањем које изводи Факултет организационих наука.

У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије 
у школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 
16. априла 2014. године додају се следећи студијски програм: 
Пројектовање и наслеђе који изводи Архитектонски факултет и 
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у 
високоградњи који изводи Грађевински факултет.  

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 06-3420/4-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                                 

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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 На основу члана 41. тачка 55. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11- пречишћена верзија, 
167/12, 172/13 и 178/14) и члана 7. Правилника о награђивању студената 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
149/2009), а на предлог Већа групације техничкo-технолошких 
наука, Већа групације природнo-математичких наука, Већа групације 
медицинских наука и Већа групације друштвено-хуманистичких 
наука, Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној 16. јула 
2014.године, донео је

О Д Л У К У  
 

за најбоље научно-истраживачке и стручне радове студената 
Универзитета у Београду у 2013. години, награђују се:
  

1. Са групације факултета техничкo-технолошких наука:
УРОШ ЈАНКОВИЋ

студент Шумарског факултета, за рад под називом: „Пројектовање 
намештаја са аспекта акустичних карактеристика дрвета – сто ТЕРЦА“. 

2. Са групације факултета природно-математичких наука:
МАРИАНА ОАЛЂЕ

студент Биолошког факултета, за рад под називом: 
„Антиоксидативни ефекат етанолних екстраката различитих биљних 
делова Salvia amplexicaulis Lam.”. 

3. Са групације факутета медицинских наука:
ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ и ЈЕЛЕНА ГАВРИЛОВ

студенткиње Фармацеутског факултета, за рад под називом: 
„Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности екстраката 
гљиве Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril (Polyporaceae)”.
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4. Са групације факултета друштвено-хуманистичких наука:
ЈЕЛЕНА  ЈАРАНОВИЋ

студент Учитељског факултета, за рад под називом “Развој 
аутентичних личности без обзира на ограничења школског система 
(на примерима филмова Шешир професора Косте Вујића Здравка 
Шотре и Друштво мртвих песника Питера Вира)”.

  
(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 06-3420/5-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13, 178/14), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета 
у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) 
и предлога Комисије за универзитетска признања број 06:61202-
2116/2-14 oд 8. јула 2014. године, а на иницијативу Православног-
богословског факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. јула 2014. године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

Патријарху Московском и све Русије г. Кирилу за изузетан 
допринос развоју високог теолошког образовања, унапређивању научне 
мисли у домену систематске теологије, патрологије и примењених 
теолошких дисциплина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Патријарх Московски и све Русије Кирил (световно име 
Владимир Михајлович Гундјајев) рођен је 20. новембра 1946. године у 
Лењинграду (данашњи Санкт Петербург). По завршетку средње школе, 
1965. године уписао се у Лењинградску духовну семинарију, а затим и 
у Духовну академију коју је завршио 1970. године. Током 1970. и 1971. 
године предавао је догматику и налазио се на дужности помоћника 
инспектора Лењинградске духовне академије и семинарије.Од 1974. 
до 1984.године био је ректор Лењинградске духовне академије и 
семинарије. 1976. године постављен је за епископа виборшког, викара 
Лењинградске епархије, а 1977. унапређен је у архиепископа.1984. 
године постављен је за архиепископа смоленског и вјаземског, а 1988. 
године је устоличен за архиепископа смоленског и калињинградског. 
Од 1989. године налазио се на челу одељења за спољне црквене односе 
Московске Патријаршије. 1991. године изабран је за митрополита. 
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Дана 27. јануара 2009. године изабран је за новог патријарха Руске 
православне цркве.

Патријарх Кирил је вршио многе одговорне дужности, пре 
свега у домену спољних послова. Годинама је учествовао у раду 
међухришћанских организација.Ангажовао се и у мировним акцијама 
везани за сукобе на тлу бивше Југославије. За време војних дејстава 
боравио је у посети Београду, водио преговоре са руководством наше 
земље, а иницирао је оснивање неформалне међународне хришћанске 
мировне групе за Југославију, као и сазивање међухришћанске 
конференције на тему „Европа после косовске кризе: даље деловање 
Цркава“ у Ослу, 1999. године.

Добитник је разних признања: Теолошка академија у 
Будимпешти доделила му је звање доктора богословских наука 
1987. године; од 1986. године је почасни члан Петроградске духовне 
академије; од 1992. – члан Академије стваралаца; од 1994. – почасни 
члан Међународне академије Евроазије; од 1997. – редовни члан 
Академије руске књижевности; од 2002. - редовни члан Академије 
друштвених и хуманистичких наука. 2002. године му је додељена 
титула почасног доктора политикологије Државног Универзитета 
у Перуђи; 2004. године је изабран за почасног доктора теологије 
на Варшавској хришћанској академији; од 2004. године је почасни 
професор Смоленског универзитета за хуманистичке науке; од 2005. – 
почасни професор Универзитета у Астрахану; 2005. године додељена 
му је титула почасног доктора од Руског државног универзитета за 
друштвене науке; од 2007. – је био почасни председник Академије 
руске књижевности. 2009. године титулу доктора наука доделиле су 
му Кијевска духовна академија, Петроградска духовна академија и 
Универзитет у Минску, 2010. – Универзитет у Јеревану, Национална 
правна академија у Одеси, Универзитет у Дњепропетровску, 2011. – 
Московски државни универзитет „М.В. Ломоносов“ и Универзитет у 
Вороњежу,  2012. – Софијски универзитет културног наслеђа.

Аутор је више запажених монографија из области системске 
теологије. Држао је предавања по позиву у Риму, на Универзитету у 
Хелсинкију, на Академији „Абу“ у Турку, у Православној семинарији 
у Куопију (Финска), на Екуменском институту у Бозеу (Швајцарска), 
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на Универзитету у Минстеру (Немачка), на Универзитету у Удинама 
(Италија), на Државном универзитету у Перуђи (Италија) и на 
Хришћанској академији у Варшави (Пољска). 

Патријарх Кирил лично се ангажовао на питањима унапређивања 
сарадње између руских академских теолошких установа и Православног 
богословског факултета Универзитета у Београду. Приликом посете 
Србији марта 2007. године, у својству председника Одељења за 
спољне црквене везе, упознао се са достигнућима у српској академској 
теологији и реформи образовног система. Уследиле су размене 
делегација Одељења за верско образовање и катихезацију Московске 
Патријаршије, као и најрелевантнијих руских високошколских 
образовних установа, тако да је после серије програма дошло до 
потписивања споразума о сарадњи са Петроградском и Кијевском 
духовном академијом, као и са Православним универзитетом 
друштвено-хуманистичких наука „Свети Тихон“ из Москве (на нивоу 
ректората двају универзитета). Споразуми о сарадњи, који се реализују 
на обострано задовољство, обухватају сарадњу уговорних страна у 
сфери научне размене везане за теолошку и религиолошко-философску 
проблематику; организовање размене предавача и студената мастер 
и докторских студија,  учествовање у научним скуповима везаним 
за теолошку и религиолошко-философску проблематику које 
организује једна од страна, као и размену научних информација 
везаних за теолошку и религиолошко-философску проблематику 
између уговорних страна. По основу ових споразума реализују се 
коменторства на мастер и докторским студијама, остваривање дела 
студијског програма на другој високошколској установи, размена 
студената (посебно на мастер и докторским студијама). Сфера 
научне размене коју је иницирао патријарх Кирил није искључиво 
теологија и религиологија, него и филологија (Катедра за српски 
језик, Центар за српски као страни језик и Међународни славистички 
центар на Филолошком факултету остварују интензивну сарадњу 
са Православним универзитетом друштвено-хуманистичких наука 
„Свети Тихон“ из Москве, где постоје интегрисане мастер студије 
србистике, а у сарадњу су се укључили и представници Катедре зе 
историју Филозофског факултета). Својим ангажовањем патријарх 
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Кирил дао је снажан импулс развоју академске сарадње имеђу руских 
високошколских установа и Универзитета у Београду, која представља 
дугорочан интерес обеју страна.

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 Православног-богословског факултета и 
предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета 
у Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2116/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13, 178/14), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета 
у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и 
предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-4745/2-
14 oд 8. јула 2014. године, а на иницијативу Филозофског факултета, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ВЕРНЕРУ ЗАУЕРУ (Werner Sauer), професору у пензији 
Универзитета у Грацу за изузетан научно-филозофски допринос, 
утемељивање плодне и трајне сарадње између Универзитета у Грацу и 
Универзитета у Београду и његово ангажовање у добављању драгоцене 
хуманитарне помоћи избеглицама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Вернер Зауер (Werner Sauer) је рођен 18. маја 1942. године. У 
периоду од 1971. до 1980. године студирао је филозофију и класичну 
филологију на Karl-Francens Универзитету у Грацу. Школску годину 
1974/1975 провео је у Бристолу, где се усавршавао под менторством 
Стивена Кернера (Stephan Körner) и Кристофера Вилиамса (Christo-
pher Williams). Докторску дисертацију под насловом Österreichische 
Philosophie zwischen Aufklärung und Restauration“ одбранио је 1981,  а 
потом и, 1989, хабилитацију за доцентуру универзитета у Грацу под 
насловом „Aspekte und Probleme des Erkenntnisrelativismus“. Од 1976. 
је асистент на Одељењу за филозофију Карл-Франценс универзитета 
у Грацу а од 1989. професор на истом одељењу, до пензионисања 2005. 
године. 
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Грац је у последње три деценије 20. века постао један од најбољих 
европских центара за аналитичку филозофију, где је Вернер Зауер је 
имао срећу да управо у том периоду студира филозофију у Грацу, а уз то 
био и на студијском боравку у Бристолу, где је сарађивао са Стивеном 
Кернером и Кристофером Вилиамсом. После одбране доктората 1981. 
и хабилитације 1989. године, постао је професор чији су углед и утицај 
непрестано расли, поготову у средњоевропском региону. Захваљујући 
томе што је поред филозофије завршио и класичну филологију, постао 
је легендарни предавач Аристотела и један од ретких стручњака за 
филозофију Томе Аквинског. Ипак, његов највећи допринос састоји 
се у ширењу и даљем развијању идеја Бечког круга, од Карнапа до 
Квајна. Нарочито је значајан и по тумачењу учења Готлоба Фрегеа, 
творца савремене логике и утемељивача аналитичке филозофије, која 
је захваљући Раселу, Витгенштајну и Муру, потала доминантна врста 
савремене филозофије. Уз све то, Вернер Зауер годинама ради на 
обимном делу Коментари Лајбница. Све у свему, како квалитет тако 
и необично широк спектар интересовања учинили су Вернера Зауера 
једним од најутицајнијих професора Универзитета у Грацу, који је сам, 
како је речено, један од водећих центара за аналитичку филозофију у 
Европи.

Вернер Зауер је, заједно са колегом с Медицинског факултета 
у Грацу, Волфгангом Ервом, први пут боравио у Београду с јесени 
1989. године, када је посетио и Филозофски факултет и упознао се 
с неколицином колега са Одељења за филозофију. Из тога је убрзо 
настала неслућено плодна сарадња, заснована, пре свега, на сродности 
у приступу бављењу филозофијом између Одљења за филозофију у 
Грацу и Одељења за филозофију у Београду, а потом и на пријатељским 
везама које су при том успостављене. Резултат тога је био то што је 
професор Зауер два пута одржао семестралне курсеве (о Аристотелу 
и Томи Аквинском и о Фрегеу). Заузврат су наши наставници, поред 
гостујућих предавања одржали у Грацу и семестралне курсеве. 
Захваљујући овој сарадњи наши професори су, по позиву, учествовали 
на Конгресу за филозофију у Грацу и били подстакнути да објаве 
текстове у Grazer philosophische Studien. 
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Већ приликом првог боравка у Београду, Вернер Зауер је, 
стицајем околности, био у прилици да се упозна с тешком ситуацијом 
у логору код Авале у коме су боравиле избеглице из околине Суве 
Реке. То га је навело да организује скупљање хуманитарне помоћи, 
коју је доносио у Београд два до три пута годишње, а што је трајало 
читаву деценију. Управо захваљујући тој помоћи, избеглице о којима 
је реч су успеле да изграде куће у околини Пиносаве. Овај драгоцени 
хуманитарни ангажман професора Зауера сасвим је изузетан кад се 
има у виду да није био мотивисан ни његовим пореклом ни политички, 
нити учешћем у некој постојећој хуманитарној организацији.

Имајући у виду да се ради о стручњаку који је дао огроман 
научно-филозофски допринос, као и централни значај који је имао у 
утемељивању плодне и трајне сарадње између Универзитета у Грацу 
и Београду и његово ангажовање у добављању драгоцене хуманитарне 
помоћи избеглицама, Филозофски факултет у Београду је предложио 
да се проф. др Вернеру Зауеру додели почасни докторат Универзитета 
у Београду.

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

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-4745/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13, 178/14), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета 
у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и 
предлога Комисије за универзитетска признања број 06: 61202-1528/2-
14 oд 8. јула 2014. године, а на иницијативу Медицинског факултета, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ФЕЛИПЕУ КАСАНУЕВИ (Felipe F. Casanueva), професору 
интерне медицине и ендокринологије са Универзитета Сантјаго де 
Компостела у Шпанији за изузетна научна достигнућа у области 
ендокринологије и досадашњу успешну научну сарадњу и промоцију 
научника са Универзитета у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Проф. др Фелипе Kасануева рођен је 23.10.1948. у Мадриду, 
Шпанија. Медицински факултет завршио је 1975. године на 
Медицинском факултету Универзитета Complutense у Мадриду. 
Године 1978. дипломирао је на Биолошком факултету у Мадриду.

Академску и стручну каријеру започео је одмах након 
дипломирања. Доктор медицинских наука постао је 1977, одбранивши 
докторску дисертацију „Cum laude“. Од 1977. до 1979. радио је као 
асистент на предметима Општа патологија и Клиничка пропедевтика 
Медицинског факултета Универзитета Complutense у Мадриду. Од 
1983. до 1984. године радио је као доцент, а од 1985. до 1992. као 
професор на предметима Општа патологија и Клиничка пропедвтика 
Медицинског факултета Универзитета Сантјаго. Од 1992. године 
редовни је професор на Универзитету Сантјаго де Компостела. Године 
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1985. постао је и доктор биолошких наука, одбранивши докторску 
дисертацију „Cum laude“ на Биолошком факултету на Complutense  
Универзитету у Мадриду. 

Још као студент проф. Касаунева је волонтирао на Клиници за 
медицину и ендокринологију у Мадриду. Од 1976. до 1979. стажирао 
је у болници „San Carlos“ Медицинског факултета Универзитета Com-
plutense у Мадриду. Године 1978. постао је специјалиста интерне 
медицине и ендокринологије и нутриције. 

Од 1981. до 1982. године боравио је на Медицинском факултету 
Манитоба универзитета у Винипегу, Канада, као гостујући лекар 
на Одељењу ендокринологије, дијабетеса и репродуктивне 
ендокринологије. По повратку из Канаде ради на Одељењу 
ендокринологије, метаболизма и исхране Универзитетске клинике 
у Галицији Медицинског факултета Универзитета Сантјаго де 
Kомпостела. Начелник Одељења постао је 1985. године. Године 1996. 
постао је директор Јединице за поремећаје исхране болнице Conho 
универзитетског клиничког центра Сантиаго и на том месту се налази 
до данас. 

Научни допринос проф. Kасануеве огледа се у бројним 
реализованим пројектима. Био је главни истраживач у 33 самостална 
пројекта, 19, националних, 4 пројекта у сарадњи са индустријом и 
2 европска пројекта. Пројекат о студији старења мушке популације 
у Европи: преваленција, инциденција и географска дистрибуција 
симптома старења мушкараца и њихови ендокринолошки, генетски и 
психосоцијални корелати, укључио је 8 европских земаља.

Резултат његовог обимног научноистраживачког рада су 
372 оригинална рада и приказа са рецензијом у престижним 
светским медицинским часописима. Рецензент је 16 националних и 
међународних публикација и аутор 12 поглавља у уџбеницима. Био 
је члан уређивачких одбора часописа Ендокринолошка истраживања, 
Клиничка ендокринологија, Неуроендокринологија, Хормони, 
Ендокринологија, итд. Учествовао је на 230 националних и 330 
међународних конгреса. Одржао је 200 предавања по позиву. 

Професор Касануева је дао велики допринос раду многих стучних 
националних и међународних удружења. Од 1986. до 1989. био је први 
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председник Удружења ендокринолога и нутрициониста Галиције и 
члан Шпанског ендокринолошког друштва. Од 1989. до 1994. био је 
члан,  од 1994. до 1998. потпредседник Извршног комитета Европске 
федерације ендокринолошких друштава. Председник овог удружења 
био је од 1998. до 2001. године. Од 2009. до 2013. био је председник 
Извршног одбора Међународног удружења ендокринолога, а од 2011. 
до данас је председник Шпанског удружења за студије гојазности. 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС именовало 
га је за рецензента националних пројеката за период 2010-2014. 

Добитник је бројних награда и признања: 1992. добио је награду 
Галиције, а 2005.  награду „Jose Varela de Montes“ за научноистраживачки 
рад. Године 2006. добио је међународну награду неуроендокринологије 
„Geoffrez Harris“, а од 2007. почасни је члан Медицинске академије 
Српског лекарског друштва. Професор др Фелипе Касануева активно 
сарађује са представницима српске ендокринолошке школе у Београду 
преко 25 година. У знак сарадње коју је већ тада остварио са екипом 
ендокринолога на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести 
метаболизма Клиничког центра Србије Научно веће Медицинског 
факултета га је дана 31.10.1991. године изабрало у звање гостујућег 
професора Медицинског факултета у Београду. Професор Касануева 
је тада иницирао и потписивање уговора о сарадњи два Универзитета: 
Универзитета у Сантјаго де Компостели и Универзитета у Београду. 
Сарадња започета у најтежим годинама за нашу земљу огледала се 
кроз активну материјалну помоћ у набавци реагенса и неопходних 
дијагностичких тестова, а резултовала је публиковањем преко 50 
заједничких чланака у еминентним ендокринолошким часописима 
у свету. Професор је активно учествовао на неколико састанака у 
Србији посвећених ендокринологији (Конгрес ендокринолога Србије) 
и гојазности (Састанак о гојазности одржан у САНУ) и тиме још више 
учврстио обострану успешну сарадњу. 

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

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-1528/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 
172/13, 178/14), чл. 7. и 9. Правилника о додели признања Универзитета 
у Београду, (“Гласник Универзитета у Београду”, број 139/07, 163/11) и 
предлога Комисије за универзитетска признања број 06:61202-2130/2-
14 oд 8. јула 2014. године, а на иницијативу ректора Универзитета у 
Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 16. 
јула 2014. године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ТЕЦУЈА САТОУ (Tetsuya Sato), професору Универзитета Хајого 
у Јапану за вишедеценијски допринос развијању симулационих наука 
и за унапређивање српско-јапанске научне сарадње.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Проф. Сато је рођен 14. децембра 1939. године у Јапану. На 
Кјото Универзитету је дипломирао на Одељењу за електронику 
1963. године, затим стекао звање мастера 1965. године, а на истом 
Универзитету 1969. године стекао звање доктора инжењерства. Проф 
Сато је објавио преко 300 научних радова у референтним научним 
часописима, укључујући и Science и Naturе, бројне чланке, преко 20 
књига. Академску и истраживачку каријеру посветио је развоју и 
промоцији науке симулације.

Проф. Сато је водио мултидисциплинарни научни тим који је 
развио „The Earth Simulator“, систем који креира виртуелну планету 
Земљу са могућностима обраде великих база података. Симулатор 
анализира и предвиђа промене у животној средини и може да 
симулира феномене као што су глобално отопљавање, „ел нињо“ 
ефекат, загађење атмосфере, воде и тла, елементарне несреће и 
тектонске поремећаје. Објавио је велики број научних радова и био 
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ментор значајном броју докторских дисертација. Проф. Сато био је 
један од иницијатора за стварање Центра за симулационе науке Јапан-
СЦГ 1999. године. У оквиру Центра за симулационе науке Јапан-СЦГ 
развијале су се симулационе науке коришћењем два суперрачунара 
SX-6i. Професор др Тецуја Сато, је као генерални директор “Earth 
Simulator Center” у Јапану, развио интензивну сарадњу са колегама 
у Београду. Организација “Јапанско - југословенске конференције о 
науци о компјутерским симулацијама” отпочела је 2000. године и до 
сада је одржано више скупова у нашој земљи и Јапану. Центар је 2011. 
године трансформисан у Заједнички центар Јапан-Србија за промоцију 
науке и технологије. Као члан Савета ITO International Education Ex-
change Foundation, проф. Сато je подржао боравак већег број српских 
истраживача у Јапану.

Проф. Сато је својим дугогодишњим прегалаштвом унапредио 
научну мисао у области симулационих наука и испуњава све услове да 
му се додели почасни докторат Универзитетау Београду.

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 ректора Универзитета у Београду и 

предлога Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета 
у Београду је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2130/3-14)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-2366/2-2014 од 14. јула 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 16. јула 2014. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских студија 
Медицинско право и етика.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Медицински факултет (у сарадњи са 
Универзитетом у Београду – Правним факултетом).

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер медицинског права и 
етике.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Факултет је дана 13. маја 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке.  Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 5. маја 2014. године. Након 
изјашњавања Већа групације друштвено-хуманистичких наука на 
седници од 16. јуна 2014. године о томе да не могу да подрже студијски 
програм, јер у његову реализацију није укључен Филозофски факултет, 
компетентан за област етике, обављене су консултације између 
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Медицинског факултета и Филозофског факултета, након којих је 
обавезни предмет „Основи етике“ укључен у студијски програм, о 
чему је Медицински факултет известио Веће групације дописом бр. 
3155/1 од 30. јуна 2014. године. 

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 14. 
јула 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61201-2366/3-2014)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
природно-математичких наука број 06:61201-3342/2-2014 од 10. јула 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Биологија.

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Биолошки факултет је дана 3. јула 2014. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00660/2013-
04 од 14, 02.2014.  и то ангажовањем др Ксеније Величковић на 
предмету Анализа слике у биологији ћелија и ткива; др Марије Савић 
Веселиновић на предмету Гентоксикологија и екогентоксикологија и 
др Марине Соковић, научног саветника ИБИСС, а  које је утврдило 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 13. јуна  2014. 
године. 
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Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 10. јула 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

                 
(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61201-3342/3-2014)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-2219/3-2014 од 26. јуна 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Агроекономија и рурални развој.

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

ОБРАЗЛОЖЊЕ:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
број 612-00-00325/2013-04 од 29. марта 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 26. марта 2014. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 26. јуна 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
 Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61201-2219/5-2014)

                                                              ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 162/11-пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-3184/3 - 14   од 26. јуна 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство нафте и гаса.

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

ОБРАЗЛОЖЊЕ:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма на седници одржаној 19. јуна 2014. 
године, са образложењем да се због исказаног интересовања студената 
и компанија из иностранства изврше измене постојећег студијског 
програма, како би се настава одржавала на српском и енглеском језику 
и увела два изборна предмета на енглеском језику. 
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Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 26. јуна 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61201-3184/3 - 14)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                  РЕКТОР                              
   

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-
2219/2-2014 од 26. јуна 2014. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 16. јула 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма специја-
листичких академских студија Управљање у агробизнису и трговини.

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за доношење 
измена и допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
број 612-00-00325/2013-04 од 29. марта 2013. године. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 26. марта 2014. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 26. јуна 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.                 

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61201-2219/4-2014)

                                                             ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                   РЕКТОР                                 

                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број: 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12 
и 89/13), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета” бр. 162/11–пречишћени текст, 167/12, 172/13 
и 178/14), а на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, број 01-3345/1, са седнице од 28. априла 
2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. јула 2014. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Др Градимиру Данону, редовном професору Универзитета у 
Београду-Шумарски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2017. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Наставно-научно веће Шумарског факултета на седници одржаној 
28. априла 2014. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у 
Београду предложи продужење радног односа проф. др Градимиру 
Данону, за три школске године, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017, 
односно до 30. септембра 2017. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 61202-2254/2-14)

                                                               ПРЕДСЕДНИК  СЕНАТА                                                                                      
                                                                    РЕКТОР                              
   

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

О Д Л У К У   
За школску 2012/2013. годину додељује се награда “Студент 

генерације”, следећим студентима:

1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
    КАТАРИНА ПЕТРОВИЋ  9,83
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
    САША ШВИКОВИЋ  9,86
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
    МИЛИЦА ЖИВАНОВИЋ  9,88
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
    ЈЕЛЕНА ОГРИЗОВИЋ  9,75
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
    СНЕЖАНА УГРИНОВ  10,00
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

   ЕМИЛИЈА ПЕТРОНИЈЕВИЋ  10,00 
 7.  МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
    БОБАН КАРАПЕТРОВИЋ  10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
    АНДРИЈА ПЕТРОВИЋ  9,91
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
    ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ  10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
                                      ОЛИВЕРА ТОПАЛОВИЋ  9,80
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
    МАША МИШКОВИЋ  10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
     СТАНКО ЛАКЕТИЋ  9,41
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
    МИЛИЈА СТОЈАНОВИЋ  9,77
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14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
    ИГОР ДАКИЋ  10,00
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
    БОРИС ЋАЛИЋ  9,20
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
    НЕНАД НИКОЛИЋ  9,74
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
    ИВАН ТЕРЗИЋ  10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
    ЈЕЛЕНА ЈАРАНОВИЋ  9,87
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
    ЂОРЂЕ МАРЈАНОВИЋ  9,71
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
    ВЕСЕЛИН МРВИЋ  9,98
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ  НАУКА
    МИЛОШ ТОМИЋ  9,87
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И  

                РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
    МАРИНА ЈАНКОВИЋ  9,75
23. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
    МИЛОШ УБОВИЋ  9,48
24. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
    ДУШАН ДИМИЋ  10,00
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
     МИЛОШ МИТРОВИЋ  9,86
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
    НИНА БИРЕШ  9,84
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
    НИКОЛА ШИБАЛИЋ 10,00
28.  ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
    МАЈА МИЛАНОВИЋ 10,00
29.  ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
    ТИЈАНА ЈОВАНОВИЋ 10,00
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
    СТЕФАН ВУЧКОВИЋ  10,00
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31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
    ВЕСНА ИГРУТИНОВИЋ 9,39

 (Београд, 16. јул 2014. године; Број: 612-3857/1-14)

                              
                                                             РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА                           

   
                                                   Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3.  и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета 
у Београду” број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог 
Наставно-научног већа Правног факултета, доносим 

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ  НАУКА

1. Именује се др Небојша Јовановић, редовни професор Правног 
факултета, за члана Већа научних области правно-економских наука 
уместо преминулог проф. др Гаше Кнежевића.

2. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука 
траје до 30. новембра 2016.године.

(Београд, 7. јул 2014. године; Број: 612-3351/2-2014)

                                                 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
    
                  Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.




