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По указаној потреби, Одбор за статутарна питања, на седници 
одржаној 26.1.2015. године, утврдио је пречишћени текст Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Пречишћени текст садржи основни текст Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и измене и 
допуне Критеријума („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 
144/08, 160/11, 161/11, 165/11, 179/14 – званично тумачење и одлука 
број 06-1803/11-14 од 16.4.2014. године).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

(Пречишћени текст)

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим критеријумима уређују се јединствени минимални услови 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (у даљем 
тексту: Универзитет).

Члан 2.
Звања наставника на Универзитету јесу: доцент, ванредни 

професор и редовни професор.

Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава 

услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду, овим критеријумима и општим актом 
факултета.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Члан 4.
Минимални критеријуми за избор у звање наставника 

Универзитета јесу:
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А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

 Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– Докторат наука, 
– способност за наставни рад,

– Научни степен доктора наука
– Позитивна оцена педагошког рада 
добијена у студентској анкети;
– Позитивна оцена приступног 
предавања (за кандидате који немају 
педагошког искуства)

– научни, односно стручни 
радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са 
рецензијама.

– Најмање један рад објављен у научном 
часопису са SCI или AHCI листе и
– Најмање један рад објављен у домаћем 
научном односно стручном часопису и
– Учешће на научним и стручним 
семинарима , учешће на научним и 
стручним конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и 
стручних скупова.

В
ан

ре
дн

и 
пр

оф
ес

ор

поред услова за доцента и: поред услова за доцента и:
– више научних радова од 
значаја за развој науке, односно 
уметности у ужој научној, 
односно уметничкој области 
објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена након 
избора у звање доцента у научним 
часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен након 
избора у звање доцента у домаћим 
научним односно стручним часописима

– оригинално стручно 
остварење(пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова 
сорта и сл.) односно руковођење 
ил учешће у научним 
пројектима,

– оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, нова сорта и сл.) односно 
руковођење или учешће у научним 
пројектима,

– објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметни– чку 
област за коју се бира.,

– Објављена збирка задатака или 
практикум из области за коју се 
бира или мултимедијални садржаји 
намењени студентима са рецензијом

Више радова саопштених на 
међународним или домаћима 
јавним скуповима.

– Најмање три рада сопштена на 
међународним или домаћим научним 
скуповима
– Чланство у уређивачким одборима 
домаћих часописа, чланство и функције 
у међународним и домаћим научним и 
струковним организацијама
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вн

и 
пр

оф
ес

ор

– поред услова за ванредног 
професора и:

– поред услова за ванредног професора 
и:

– већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли 
у ужој области објављених у 
међународним или водећим 
домаћим часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена после 
избора у звање ванредног професора у 
научним часописима са SSCI или AHCI 
листе и
– Најмање један рад објављен након 
избора у звање ванредног професора у 
домаћим научним односно стручним 
часописима

– већи број научних радова 
и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим 
научним скуповима,

Најмање пет научних радова и 
сопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима 

– објављен уџбеник, 
монографија или оригинално 
стручно остварење,

Објављен уџбеник или научна 
монографија или оригинално стручно 
остварење

– остварени резултати у развоју 
научно-наставног подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у 
комисијама

– учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и 
дипломским академским 
студијама.

Менторство односно чланство у 
комисијама

Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– Докторат наука – Научни степен доктора наука
– способност за наставни рад – Позитивна оцена педагошког рада 

добијена у студентској анкети;
– Позитивна оцена приступног 
предавања (за кандидате који немају 
педагошког искуства)

– научни, односно стручни 
радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са 
рецензијама

– Најмање један рад објављен и 
научном часопису са SCI листе, односно 
у часопису са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен у 
домаћем односно стручном часопису 
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оф
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ор

поред услова за доцента и поред услова за доцента и
– више научних радова од 
значаја за развој науке, односно 
уметности у ужој научној, 
односно уметничкој области 
објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена после 
избора у звање доцента у науним 
часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен у 
домаћим научним односно стручним 
часописима

– оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта 
и сл.) односно руковођење или 
учешће у научним пројектима,

– Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, нова сорта и сл.) односно 
руковођење или учешће у научним 
пројектима.

– објављен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака за 
ужу научну, односно уметничку 
област за коју се бира

– Објављена збирка задатака из области 
за коју се бира или мултимедијални 
садржаји намењени студентима са 
рецензијом 

– више радова саопштених на 
међународним или домаћим 
научним скуповима.

Најмање три рада саопштена на 
међународним или домаћим научним 
скуповима

– Учешће у научним и стручним 
семинарима, учешће у научним и 
стручним конференцијама, чланство у 
опрганизационим одборима научних 
стручних скупова

Ре
до

вн
и 

пр
оф

ес
ор

– поред услова за ванредног 
професора и:

– поред услова за ванредног професора 
и:

– већи број научних радова који 
утичу на развој научне мислиу 
ужој научној области објављених 
у међународним или водећим 
домаћима часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена после 
избора у звање ванредног професора 
у научним часописима са SCI листе, 
односно у часописима са SSCI или 
AHCI листе и
– Најмање један рад објављен након 
избора у звање ванредног професора у 
домаћим научним односно стручним 
часописима

– већи број научних радова 
и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим 
научним скуповима,

Најмање пет научних радова и 
саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима



Година LIII, број 183, 12. фебруар 2015. 5
Ре

до
вн

и 
пр

оф
ес

ор

– објављен уџбеник, монографија 
или оригинално стручно 
остварење,

Објављен уџбеник или научна 
монографија или оригинално стручно 
остварење

– остварени резултати у развоју 
научно-наставног подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у 
комисијама

учешће у завршнимрадовима на 
специјалистичким и дипломским 
академским студијама.

Менторство односно чланство у 
комисијама

Чланство у уређивачким одборима 
домаћих часописа, чланство и функције 
у међународним и домаћим научним и 
струковним организацијама

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– Докторат наука – Научни степен доктора наука
– способност за наставни рад – Позитивна оцена педагошког рада 

добијена у студентској анкети;
– Позитивна оцена приступног 
предавања (за кандидате који немају 
педагошког искуства)

– научни, односно стручни 
радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са 
рецензијама

– Најмање један рад објављен и 
научном часопису са SCI листе, односно 
у часопису са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен у 
домаћем односно стручном часопису 
– Учешће у научним и стручним 
семинарима, учешће на научним и 
стручним конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и 
стручних скупова

В
ан

ре
дн

и 
пр

оф
ес

ор

Поред услова за доцента и: поред услова за доцента и:
– више научних радова од 
значаја за развој науке, односно 
уметности у ужој научној, 
односно уметничкој области 
објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена после 
избора у звање доцента у науним 
часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен у 
домаћим научним односно стручним 
часописима
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– оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, 
оригинални метод, нова сорта 
и сл.) односно руковођење или 
учешће у научним пројектима,

– Оригинално стручно остварење 
(пројекат, студија, патент, оригинални 
метод, нова сорта и сл.) односно 
руковођење или учешће у научним 
пројектима.

– објављен уџбеник, моно-
графија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну, односно 
уметничку област за коју се бира

– Објављена збирка задатака из области 
за коју се бира или мултимедијални 
садржаји намењени студентима са 
рецензијом 

– више радова саопштених на 
међународним или домаћим 
научним скуповима.

Најмање три рада саопштена на 
међународним или домаћим научним 
скуповима
– Чланство у уређивачким одборима 
домаћих часописа, чланство и функције 
у међународними домаћим научним и 
струковним организацијама

Ре
до

вн
и 

пр
оф

ес
ор

– Поред услова за ванредног 
професора и:
– Већи број научних радова 
који утичу на развој научне 
мисли у ужој научној области 
објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са 
рецензијама,

– Најмање два рада објављена после 
избора у звање ванредног професора 
у научним часописима са SCI листе, 
односно у часописима са SSCI или 
AHCI листе и
– Најмање један рад објављен након 
избора у звање ванредног професора у 
домаћим научним односно стручним 
часописима

– Већи број научних радова 
и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим 
научним скуповима,

Најмање пет научних радова и 
саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима

– Објављен уџбеник, 
монографија или оригинално 
стручно остварење,

Објављен уџбеник или научна 
монографија или оригинално стручно 
остварење

– Остварени резултати у развоју 
научно-наставног подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у 
комисијама

– Учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и 
дипломским студијама.

Менторство односно чланство у 
комисијама
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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– Докторат наука,
– способност за наставни рад,
– научни, односно стручни 
радови објављени у научним 
часописима или зборницима, са 
рецензијама.

– Научни степен доктора наука 
– Позитивна оцена педагошког рада 
добијена у студентској анкети;
– Позитивна оцена приступног 
предавања (за кандидате који немају 
педагошко искуство)
– Најмање један рад објављен у научном 
часопису са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI, AHCI, ERIH или 
листе престижних светских часописа за 
поједине научне области коју утврђује 
Универзитет на предлог факултета, или 
најмање два рада објављена у часопису 
међународног значаја верификованог 
посебном одлуком 
– Најмање један рад објављен у часопису 
водећег националног значаја, или 
поглавље у научној књизи/монографији, 
или рад у тематском зборнику са 
рацензијом, или превод изворног текста 
у облику студије, поглавља или чланка, 
односно превод или стручна редакција 
превода научне монографије/књиге 
или методичка публикација у области 
образовања и наставе. 
– Један рад са научног скупа објављен у 
целини.
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Услови предвиђени 
законом

Ближи критеријуми

В
ан

ре
дн

и 
пр

оф
ес

ор

– поред услова за доцента 
и:
– Више научних 
радова од значаја за 
развој науке, односно 
уметности у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 
– Оригинално стручно 
остварење (пројекат, 
студија, патент, 
оригинални метод, нова 
сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у 
научним пројектима, 
– Објављен уџбеник, 
монографија, практикум 
или збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за коју 
се бира,
– Више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

– Поред услова за доцента и:
– Најмање два рада објављена после избора 
у звање доцента у научним часописима са 
SCI листе, односно у часописима са SSCI, 
AHCI, ERIH или листе престижних светских 
часописа за поједине научне области коју 
утврђује Универзитет на предлог факултета, 
или најмање три рада објављена у часопису 
међународног значаја верификованог посебном 
одлуком. Кандидат је такође испунио овај 
услов ако је објавио један рад у часопису са 
SCI листе, односно у часопису са SSCI, AHCI, 
ERIH или листе престижних светских часописа 
за поједине научне области коју утврђује 
Универзитет на предлог факултета и два рада 
објављена у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком.
– Научна монографија/књига односно уџбеник 
из научне области за коју се кандидат бира.
– Најмање један рад објављен након избора у 
звање доцента у водећем часопису националног 
значаја у одређеној научној области, или 
најмање два поглавља у научној књизи/
монографији односно критичкој монографској 
публикацији из научне области за коју се 
кандидат бира, или два рада у тематском 
зборнику са рецензијом, или превод изворног 
текста у облику студије, поглавља или чланка, 
односно превод или стручна редакција превода 
научне монографије/књиге из научне области 
за коју се кандидат бира или методичка 
публикација у области образовања и наставе.
– Најмање један рад са међународног научног 
скупа објављен у целини
– Најмање један рад са научног скупа 
националног значаја објављен у целини
– Менторство односно чланство у комисијама 
за израду завршног рада на специјалистичким и 
дипломским академским студијама
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Услови предвиђени 
законом

Ближи критеријуми

Ре
до

вн
и 

пр
оф

ес
ор

– поред услова за 
ванредног професора и:
– Већи број научних 
радова који утичу на 
развој научне мисли у 
ужој области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 
– Већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на међународним 
или домаћим научним 
скуповима, 
– Објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 
– Остварени резултати у 
развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету,
– Учешће у завршним 
радовима на 
специјалистичким и 
дипломским академским 
студијама.

– Поред услова за ванредног професора и : 
– Најмање два рада објављена после избора 
у звање ванредног професора у научним 
часописима са SCI, AHCI, ERIH или листе 
престижних светских часописа за поједине 
научне области коју утврђује Универзитет 
на предлог факултета, или најмање три рада 
објављена у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком. Кандидат је 
такође испунио овај услов ако је објавио један 
рад у часопису са SCI листе, односно у часопису 
са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних 
светских часописа за поједине научне области 
коју утврђује Универзитет на предлог факултета 
и два рада објављена у часопису међународног 
значаја верификованог посебном одлуком. 
– Научна монографија/књига односно уџбеник 
или критичка монографска публикација.
– Најмање два рада објављена након избора у 
звање ванредног професора у водећем часопису 
националног значаја у одређеној научној 
области,
– Најмање два рада са међународног научног 
скупа објављена у целини
– Најмање два рада са научног скупа 
националног значаја објављена у целини, или 
један рад са научног скупа националног значаја 
објављена у целини и уређивање тематског 
зборника радова односно часописа.
– Уређивање тематских зборника радова/
часописа
– Чланство у уређивачким одборима домаћих и 
међународних часописа, скупова и струковних 
удружења, или предавање по позиву на 
универзитетима у иностранству,
– Менторство односно чланство у комисијама за 
израду докторског рада
– Менторство односно чланство у комисијама 
за израду завршног рада на специјалистичким и 
дипломским академским студијама
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Члан 5.

Факултет може да у складу са особеностима области за коју 
обавља наставу уведе и додатне, строжије критеријуме који не могу да 
замене или битно измене критеријуме из члана 4.

Члан 6.

За избор у звање наставника на Архитектонском факултету у 
пољу уметности, односно у ужој уметничкој области, радови објављени 
у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе могу да буду замењени сле-
дећим достигнућима: изведени објекат међународног значаја, објављен 
или приказан; награда на међународном конкурсу; учешће на међуна-
родној изложби (са међународном селекцијом и каталогом штампаним 
на једном од светских језика); учешће у жирију међународног конкурса; 
награда за дело у међународној или националној селкцији.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Овај пречишћени текст Критеријума примењује се од дана 
објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.

ОДРЕДБЕ КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ  
У ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

Члан 7.

Члан	је	престао	да	важи	истеком	времена,	а	гласио	је:

„Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума, 
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за по-
новни избор у исто звање.

Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање на-
учних резултата, потребно је да наставник из става 1 овог члана објави 
најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у перио-
ду од последњег избора у звање. 
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Наставник у пољу друштвено хуманистичких наука, приликом 
избора у више звање, потребно је да оствари минимум квантитативно 
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.“

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 19.3.2014. 
године, донео је 

Званично тумачење одредаба члана 7. Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 

Одредбе члана 7. Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду гласе:

„Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума, 
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за по-
новни избор у исто звање.

Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање на-
учних резултата, потребно је да наставник из става 1 овог члана објави 
најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у перио-
ду од последњег избора у звање. 

Наставник у пољу друштвено-хуманистичких наука, приликом 
избора у више звање, потребно је да оствари минимум квантитативно 
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.“

Ове одредбе треба разумети тако да су се примењивале на 
наставнике који су 5. априла 2008. године, као дана ступања на снагу 
ових критеријума, били у звању доцента или ванредног професора 
и могли су након тога ово право користити само једном, било да су 
поново бирани у исто звање или су бирани у више звање. 

Примена критеријума одложена је за 6 месеци да би се 
универзитетска јавност упознала са новим условима за избор у звања 
наставника, а прелазне одредбе члана 7. донете су да би се заштитили 
наставници који су се затекли у звању доцента или ванредног професора 
на дан ступања на снагу ових критеријума и да би имали времена да 
испуне нове услове за избор у звања наставника који нису важили у 
моменту када су бирани у затечено звање. С обзиром на то да изборни 
период траје 5 година, ови наставници приликом следећег избора у 
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звање треба да испуне ближе услове прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Ово званично тумачење објавити у „Гласнику Универзитета у 
Београду“.

Члан 8.

Члан	није	унет	у	пречишћени	текст	јер	је	временски	превазиђен,	
а	гласио	је:	

„Ови критеријуми ће се примењивати од 1. октобра 2008. године.“

Напомена:
Табела 1. и Табела 2. престале су да важе 1. јула 2012. године, 

даном почетка примене Одлуке о изменама и допунама Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета“, број 165/11).

(26. јануар 2015. године; Број: 06230/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
 ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

 Проф. др Зоран Мирковић, с.р.



Година LIII, број 183, 12. фебруар 2015. 13

На основу члана 14. и 15. Статута Конфереције универзитета 
Србије – КОНУС, на предлог председника КОНУС-а, Скупштина 
Конференције Трећег сазива је, на Трећој седници одржаној 23. 
децембра 2014. године, донела 

О Д Л У К У

I

Бира се проф. др Драган Антић, ректор Универзитета у Нишу за 
заменика председника Конференције универзитета Србије, почев од 1. 
јануара 2015. године

II

Ова одлука објављује се у службеним гласилима универзитета – 
чланова Конференције универзитета Србије.

(23. децембар 2014. године; Број: 612-5968/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 14. и 15. Статута Конфереције универзитета 
Србије – КОНУС, на предлог председника КОНУС-а, Скупштина 
Конференције Трећег сазива је, на Трећој седници одржаној 23. 
децембра 2014. године, донела 

О Д Л У К У

I

Бира се проф. др Милован Станишић, ректор Универзитета 
Сингидунум за заменика председника Конференције универзитета 
Србије.

II

Ова одлука објављује се у службеним гласилима универзитета – 
чланова Конференције универзитета Србије.

(23. децембар 2014. године; Број: 612-5967/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 23.1.2015. 
године, донео је 

О Д Л У К У

I

На основу решења Владе Републике Србије од 30. октобра 2014. 
године, констатује се да је престао мандат следећих чланова Савета из 
реда представника оснивача:
1. проф. др Милана Бачевића 
2. проф. др Горана Петковића

и верификује се мандат следећих чланова Савета из реда 
представника оснивача:
1. др Златибора Лончара, министра здравља
2. проф. др Драгана Гламочића, саветника председника Владе 
Републике Србије.

II

На основу одлуке Већа групације техничко-технолошких наука 
од 19. новембра 2014. године констатује се да је престао мандат проф. 
др Мирослава Дукића у Савету Универзитета и верификује се мандат 
др Вељка Милутиновића, редовног професора Електротехничког 
факултета, као новог члана Савета Универзитета у Београду из реда 
представника Универзитета.

III

1. Због истека периода за који су бирани, констатује се да је 
престао мандат следећих чланова Савета из реда студената:
1. Александра Марића, студента Факултета безбедности 
2. Александре Јанковић, студента Учитељског факултета
3. Марка Антића, студента Правног факултета
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4. Владана Вујића, студента Факултета политичких наука
5. Милоша Узелца, студента Технолошко-металуршког факултета.

2. На основу одлуке Студентског парламента Универзитета од 
6.12.2014. године. верификује се мандат следећих чланова Савета из 
реда студената:
1. Вукашина Гроздића, студента Филозофског факултета
2. Марка Весића, студента Православног богословског факултета
3. Бориса Милетића, студента Правног факултета
4. Стeфана Жерајића, студента Факултета безбедности
5. Александра Вићентијевића, студента Факултета спорта и физичког 
васпитања.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 34. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и предлога Студентског парламента 
Универзитета од 6.12.2014. године, Савет Универзитета, на седници 
одржаној 23.1.2015. године, донео је 

О Д Л У К У

БОГДАН ИЛИЋ, студент Универзитета у Београду – 
Архитектонски факултет изабран је за студента проректора 
Унивeрзитета у Београду, за школску 2014/2015. годину.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/5-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 53. ст. 1. тач. 3. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 40. ст. 1. тач. 3. 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 23. јануара 2015. 
године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2015. 
годину, број 06-152/6-15.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/6-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу чл. 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12) и 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 23.1.2015. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и набавки Универзитета у Београду 
за 2015. годину, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/7-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству  
(„Службени гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006), члана 14. 
Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник 
РС“, бр.118/13 и 137/14), члана 40. Статута Универзитета у Београду“ 
(„Гласник Универзитета у Београду“ брoj 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14) и Извештаја Централне пописне комисије 
за спровођење пописа имовине и обавеза, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 23.1.2015. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Централне пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. 
године, број 612-4834/12-14 од 15.1.2015. године.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/8-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 34. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13 и 178/14), а на предлог Сената Универзитета у Београду 
од 12. новембра 2014. године, Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23. јануара 2015. године, донео је

OДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА МАСТЕР 

АКАДЕМСКE СТУДИЈE „Образовне политике“ 
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за мастер академске студије 
из мултидисциплинарне области – „Образовне политике“, износи 
98.000,00 динара (и словима: деведесетосамхиљададинара).

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.000 евра.

3. Из школарине се обезбеђује надокнада за:
– ангажовање наставника према уговору за извођење наставе 
– трошкове за послове организације и реализације студија 
– унапређење материјалне основе рада. 

4. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 
или у четири једнака дела.

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/9-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.
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На основу члана 3. Оснивачког акта Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, од 18.12.2014. 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 23. 01.2015. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

„ГОРДАНА ЈОКИЋ КАШИКОВИЋ И ДРАГИША КАШИКОВИЋ“

Именују се за чланове Одбора Фондације „Гордана Јокић 
Кашиковић и Драгиша Кашиковић“:

1. др Слободан Петровић, редовни професор на Технолошко-
металуршком факултету Универзитета у Београду, ЈМБГ: 
0905950710538, 

2. др Јелица Протић, ванредни професор на Електротехничком 
факултету Универзитета у Београду, ЈМБГ: 1507962719024,

3. др Ненад Зрнић, редовни професор на Машинском факултету 
Универзитета у Београду, ЈМБГ: 1907966710291.

Чланови Одбора Фондације се именују на период од четири 
године. 

(Београд, 23. јануар 2015. године; Број: 06-152/12-15)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, 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, 99/14 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 06:61201-5366/2-14 од 19. новембра 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. децембра 
2014. године, донео је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ 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 612-00-00501/2013-04 од 12. априла 2013. 
године, тако што модул који се бира од трећег семестра, под називом 
„Одсек за енергетику“ постаје јединствен до краја студија, односно 
укида се подела на два подмодула („Блок предмета 1“ под шифром 
ОГ1 и „Блок предмета 2“ под шифром ОГ2) почев од петог семестра 
студија. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
и допуна студијског програма на седници одржаној 17. јуна 2014. 
године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 19. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета, 
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те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-5366/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 99/14 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 06:61201-5367/2-14 од 19. новембра 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. децембра 
2014. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Електротехника и рачунарство (60 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ 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 612-00-00501/2013-04 од 12. априла 2013. 
године, тако што се уместо модула „Електроенергетски претварачи“ 
уводи модул „Енергетска ефикасност“, док се у оквиру модула 
„Електроенергетски системи“ уводи подела на три подмодула, 
односно смера: „Мреже и системи“, „Постројења и опрема“ и 
„Обновљиви извори енергије“. Наставно-научно веће Факултета 
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на седници 
одржаној 17. јуна 2014. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 19. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета, 
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те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-5367/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 99/14 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 06:61201-4013/2-14 од 19. новембра 
2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. децембра 
2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета (60 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ 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 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. 
године, тако што се уместо предмета „Планирање и програмирање 
производње на пиланама“ уводи предмет „Економика предузећа у 
дрвној индустрији“ на модулу бр. 9 – „Организација, управљање и 
пројектовање предузећа у дрвној индустрији“. Наставно-научно веће 
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма 
на седници одржаној 16. јула 2014. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 19. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета, 
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те предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4013/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 99/14 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 06:61201-4013/2-14 од 19. новембра 2014. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. децембра 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Шумарство (180 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ 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 612-00-02007/2013-04 од 13. децембра 2013. године, 
и то: ангажовање доц. др Весне Ђукић на предмету „Моделовање 
хидролошких и псамолошких процеса у бујичним сливовима“. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна 
студијског програма на седници одржаној 24. септембра 2014. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 19. новембра 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, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4013/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду30

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, 99/14 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: 61201-4642/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани астроном.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4642/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду32

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, 99/14 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: 61201-4641/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани информатичар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4641/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду34

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, 99/14 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: 61201-4640/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани математичар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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-
00-1460/2008-04 од 10. јула 2009. године. Наставно-научно веће 
Факултета на седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог, те предложило 
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Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4640/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

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, 99/14 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: 61201-4645/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Aстрономија и астрофизика (60 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер астроном.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10.12.2014. године; Број: 61201-4645/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

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, 99/14 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: 61201-4644/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Информатика (60 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер информатичар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4644/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

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, 99/14 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: 61201-4643/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Математика (60 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер математичар.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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-
1460/2008-04 од 10. јула 2009. године. Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог, те предложило 
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Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4643/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

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, 99/14 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: 61201-4648/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Aстрономија и астрофизика (180 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – астрономске науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

 Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4648/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

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, 99/14 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: 61201-4647/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Информатика (180 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – рачунарске науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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 612-00-1460/2008-
04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4647/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

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, 99/14 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: 61201-4646/2-14 од 
20. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Математика (180 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – математичке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Математички факултет је дана 15. октобра 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-
1460/2008-04 од 10. јула 2009. године. Наставно-научно веће Факултета 
на седници одржаној 22. септембра 2014. године утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 20. новембра 2014. године размотрило предлог, те предложило 
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Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61201-4646/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Електротехничког факултета у Београду, број: 1497 од 3. септембра 2014. 
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 
61202-3856-2/2014 од 19. новембра 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др ВЛАДИМИР ТЕРЗИЈА (University of Manches-
ter, Manchester, UK) у звање гостујућег професора Универзитета у 
Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Електротехнички факултет доставио је образложени предлог 
број: 1497 од 3. септембра 2014. године да се др Владимир Терзија, 
редовни професор на University of Manchester, School of Electrical 
and Electronic Engineering, изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало је 
предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61202-3856/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Електротехничког факултета у Београду, број: 1497 од 3. септембра 2014. 
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 
61202-3855-2/2014 од 19. новембра 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ (Tufts University, 
Boston, USA) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Електротехнички факултет доставио је образложени предлог 
број: 1497 од 3. септембра 2014. године да се др Александар Станковић, 
редовни професор на Tufts University, Boston, Electrical and Comput-
er Engineering Department, изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало је 
предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61202-3855/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Архитектонског факултета у Београду, број: 2261/1 од 7. новембра 2014. 
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 
61202-5318-2/2014 од 19. новембра 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др ЛУКА СКАНСИ (Свеучилиште у Ријеци, Ријека, 
Хрватска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Архитектонски факултет доставио је образложени предлог број: 
2261/1 од 7. новембра 2014. године да се др Лука Сканси, доцент 
на Свеучилишту у Ријеци, Филозофски факултет, изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало је 
предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембра 2014. године; Број: 61202-5318/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и члана 4. Правилника о условима и 
начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07,178/14) а на предлог 
Архитектонског факултета у Београду, број: 2261/1 од 7. новембра 2014. 
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 
61202-5317-2/2014 од 19. новембра 2014. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др БРАНКО МИТРОВИЋ (Norwegian University of Sci-
ence and Technology, Trondheim, Norway) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Архитектонски факултет доставио је образложени предлог број: 
2261/1 од 7. новембра 2014. године да се др Бранко Митровић, редовни 
професор на Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet 
for arkitektur, изабере у звање гостујућег професора на Универзитету 
у Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало је 
предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембра 2014. године; Број: 61202-5317/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 2. и чл. 3. став 1. Правилника о условима 
и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 176/13), Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године донео је 

О Д Л У К У 
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено звање 

професор емеритус у школској 2014/2015. години

1. У текућој школској 2014/2015. години може се доделити 
звање професор емеритус за 8 кандидата, пензионисана професора 
Универзитета у Београду, и то за по 2 кандидата са сваке од четири 
групације факултета.

2. Рок за пријаву кандидата јесте 31. јануар 2015. године.

3. На основу ове одлуке ректор Универзитета упутиће позивно 
писмо свим факултетима Универзитета у Београду.

(Београд, 2. децембар 2014. године; Број: 612-5554/1-2014)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 42. тачка 10. и члана 
158. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“ бр. 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14) и 
Уредбе Владе Републике Србије 05 бр. 110-13851/2014-1 („Службени 
гласник РС“ бр. 125/2014), а у складу са Конвенцијом о признавању 
квалификација из области високог образовања у региону Европе коју 
је донео Савет Европе са УНЕСКО-м (тзв. Лисабонска конвенција), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. децембра 
2014. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  

О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА  
РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА 

Члан 1.

У Правилнику о признавању страних високошколских исправа 
ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду” бр. 
155/10), у члану 1. додаје се нови став 3, који гласи:

„Овим правилником се утврђују и начин и поступак признавања 
високошколских исправа и вредновања студијских програма издатих 
од стране универзитета са територије Аутономне покрајине Косово 
и Метохија који обављају делатност у складу са Резолуцијом 1244 
Савета безбедности Уједињених нација.“

Члан 2.

У члану 9, додаје се нови став 3, који гласи:

„Изузетно, уколико у тренутку покретања поступка признавања 
кандидату није издата диплома, он може да поднесе уверење о 
дипломирању или другу јавну исправу издату од стране надлежне 
стране високошколске установе која сведочи о успешном завршетку 
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програма високог образовања, која је привременог карактера и служи 
за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе (у даљем 
тексту: „уверење о дипломирању“). Кандидат је у обавези да до 
окончања поступка признавања Универзитету достави две оверене 
фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид.“

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 3.

После члана 15. додају се чланови 15а. и 15б, који гласе:

„Члан 15а.
Универзитет води поступке признавања високошколских 

исправа које су издате од стране универзитета са територије 
Аутономне покрајине Косово и Метохија који не обављају делатност 
по прописима Републике Србије, ради утврђивања права у погледу 
наставка образовања ималаца високошколских исправа са територије 
Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције 
1244 Савета безбедности Уједињених нација, сходном применом 
одредаба овог правилника.

Под високошколском исправом из става 1. овог члана сматра 
се додатак дипломи који издаје универзитет из става 1. овог члана са 
сертификатом издатим од стране Европске асоцијације универзитета. 
Превод обрасца сертификата са енглеског на српски језик дат је у 
прилогу овог правилника („Образац КМ“).

Универзитет води и поступке признавања високошколских 
исправа из става 1. овог члана ради запошљавања, у складу са 
одредбама Правилника о признавању страних високошколских исправа 
ради запошљавања („Гласник Универзитета у Београду” бр. 129/06 и 
145/08). На поступке признавања ових исправа ради запошљавања 
биће примењене и одговарајуће одредбе овог правилника. 

Члан 15б.
Уколико је, на основу члана 9. став 3. овог правилника поступак 

признавања започет подношењем уверења о дипломирању, у року од два 
месеца од покретања поступка, кандидату ће бити издато привремено 
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решење којим ће бити уређено његово право на наставак образовања 
на Универзитету. Универзитет ће издати привремено решење под 
условом да је претходно, у складу са чл. 11. и 13. овог правилника, 
прибавио доказ о акредитованости односне стране високошколске 
установе и студијског програма, као и да је, у складу са чл. 13, ст. 2. 
и 3, овлашћено лице донело одлуку о могућности признавања стране 
високошколске исправе.

Уколико кандидат у периоду од годину дана од дана покретања 
поступка признавања не достави Универзитету две оверене фотокопије 
дипломе и оригинални примерак на увид, Универзитет ће поништити 
привремено решење. У случају поништења привременог решења, 
кандидат губи сва права остварена на основу привременог решења.

Обавезне елементе привременог решења чине подаци који 
указују на: његов привремени карактер, његов рок важења, обавезу 
кандидата да у остављеном року достави Универзитету две оверене 
фотокопије дипломе и оригинални примерак на увид, као и последице 
које настају у случају неиспуњења ове обавезе. 

Кандидату који достави Универзитету две оверене фотокопије 
дипломе и оригинални примерак на увид биће издато коначно решење 
о признавању. 

Решењем о признавању из овог става укида се привремено 
решење донето у складу са одредбама овог члана.“

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана од 
објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61212-173/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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ОБРАЗАЦ КМ
ЕВРОПСКА 
УНИВЕРЗИТЕТСКА
АСОЦИЈАЦИЈА

датум

Сертификат

Након детаљне верификације да су ова Диплома и њени додаци 
прописно издати од стране акредитоване и одговорне академске 
институције на Косову и Метохији, Европска универзитетска 
асоцијација овим сертификује да је Диплома

Број
Издата дана
Од стране
Лицу
Са степеном

издата у складу са најбољом европском праксом, као што је утврђено 
Болоњским процесом.

Европска универзитетска асоцијација такође потврђује да су додаци 
Дипломи и препис евиденције приложени Дипломи, издати у складу 
са најбољом европском праксом.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11 – 
пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменaма и допунама Статута  

Медицинског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Медицинског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 25.9.2014. године, под условом да се члан 10. Одлуке 
усагласи са чланом 71. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 97/08, 100/07 – аутентично тумачење, 44/10, 
93/12, 89/13 и 99/14) и чланом 126. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13 и 178/14).

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 25.9.2014. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
8.12.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености ове 
Одлука са Статутом Универзитета, под условом да се члан 10. Одлуке 
усагласи са чланом 71. Закона о високом образовању и чланом 126. 
Статута Универзитета у Београду, јер је чланом 10. предвиђено је да 
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за сарадника у настави на претклиничким предметима може да буде 
изабрано лице које је студент специјалистичких академских студија, 
односно докторских студија. Како је чланом 71. Закона о високом 
образовању прописано да високошколска установа бира у звање 
сарадника у настави на студијама првог степена студента дипломских 
академских или специјалистичких студија, потребно је извршити 
одговарајуће усаглашавање, с обзиром на то да је чланом 126. Статута 
Универзитета прописано да у звање сарадника може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане Законом о високом образовању.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.12.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61212-4540/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11 – 
пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о измени Статута  

Економског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Економског факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 9.6.2014. године.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Економски факултет доставио је Универзитету у Београду 

Одлуку о измени Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 9.6.2014. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
8.12.2014. године, разматрао је Одлуку о измени Статута Факултета и 
дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са Статутом 
Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.12.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61212-2859/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11 – 
пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута  

Технолошко-металуршког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Статута 
Технолошко-металуршког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 31.10.2013. године.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о допуни Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 31.10.2013. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
8.12.2014. године, разматрао је Одлуку о допуни Статута Факултета 
и дао је позитивно мишљење о усклађености ове Одлуке са Статутом 
Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.12.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61212-2764/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13 99/14) и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11 – 
пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а на основу позитивног 
мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 10. децембра 2014. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на oдлукe о изменaма и допунама Статута 

Учитељског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама и 
на Одлуку о измени Статута Учитељског факултета, које је донео Савет 
Факултета на седницама одржаним 25.6.2014. године и 3.11.2014. године.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а 
објавиће се у „Гласнику Универзитета у Београду“. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама и Одлуку о измени Статута Факултета, 
које је донео Савет Факултета на седницама одржаним 25.6.2014. 
године и 3.11.2014. године, ради давања сагласности, сагласно члану 
42. став. 1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
8.12.2014. године, разматрао је Одлуку о изменама и допунама и 
Одлуку о измени Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености ових одлука са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 10.12.2014. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 612-5352/2-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р
 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 18. Правилника о већима научних области 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 
број 134/07, 150/09, 158/11, 164/11 и 165/11), а поводом приговора 
Архитектонског факултета, број: 02-881/1 од 1075.2013. године на 
одлуку Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 
61206-3190/2-13 од 25.6.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 10.12.2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. Утврђује се да је Архитектонски факултет отклонио 
битан недостатак због кога је Веће научних области грађевинско-
урбанистичких наука донело негативну одлуку, јер је предложио новог 
ментора, па се поништава одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број: 61206-3190/2-13 од 25.6.2013. године.

2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на предлог теме докторске 
дисертације Предрага Несторовића, под називом: „3D оптичка 
деформацијско-напонска анализа моделских NURBS структура 
конструисаних брзом израдом прототипа“.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 4.03.2013. године доставио 
захтев за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације 
Предрага Несторовића, под називом: „3D оптичка деформацијско-
напонска анализа моделских NURBS структура конструисаних rapid 
prototayping-om“. Веће научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, на седници одржаној дана 9.04.2013. донело је закључак о 
одлагању разматрања захтева и сугерисало Факултету да у примереном 
року предложи новог ментора, будући да је именовање оца кандидата 
као ментора, етички неприхватљиво.

Факултет је дана 18.06.2013. године доставио одговор. Веће 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, на седници 
одржаној дана 25.06.2013. године, закључило је да Факултет није 



Година LIII, број 183, 12. фебруар 2015. 63

поступио по захтеву Већа садржаном у закључку број 61206-1172/2-13 
од 09.04.2013. године, тако да не постоје услови за давање сагласности 
на предлог теме докторске дисертације. На основу наведеног, Веће 
научних области грађевинско-урбанистичих наука донело је одлуку 
којом се не даје сагласност на предлог теме докторске дисертације 
Предрага Несторовића, под називом: „3D оптичка деформацијско-
напонска анализа моделских NURBS структура конструисаних rapid 
prototayping-om“.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
дана 27.6.2013. године.

На ову одлуку Архитектонски факултет је благовремено поднео 
приговор.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 11.9.2013. године, 
донео је закључак којим се одлаже доношење одлуке о приговору 
Архитектонског факултета на одлуку Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61206-3190/2-13 од 25.6.2013. 
године и налаже Већу научних области грађевинско-урбанистичких 
наука да у примереном року размотри приговор Архитектонског 
факултета број: 02-881/1 од 10.7.2013. године на одлуку Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука и да своје мишљење 
о приговору достави Сенату Универзитета. Након прибављања 
мишљења, Сенат ће донети одлуку о приговору.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној 1.7.2014. године, разматрало је закључак Сената од 
11.9.2013. године и закључило да се обрати Одбору за професионалну 
етику са молбом да Одбор да мишљење да ли је менторство оца сину 
у складу са Кодексом професионалне етике.

Након тога, Архитектонски факултет је Универзитету доставио 
материјал за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације 
кандидата Предрага Несторовића у коме је садржан образац са 
подацима о ментору, академику Ђорђу Злоковићу, редовном члану 
САНУ, допис академика Ђорђа Злоковића упућен Наставно-научном 
већу Архитектонског факултета, захтев Архитектонског факултета за 
давање сагласности на предлог теме докторске дисертације кандидата 
Предрага Несторовића као и одлукa Наставно-научног већа Факултета 
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о прихватању теме докторске дисертације, под називом: „3D оптичка 
деформацијско-напонска анализа моделских NURBS структура 
конструисаних брзом израдом прототипа“.

На основу наведеног Веће је на седници одржаној 9.12.2014. 
године дало мишљење Сенату да више не постоје сметње за давање 
сагласности на предлог теме докторске дисертације кандидата 
Предрага Несторовића.

Сходно члану 18. Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
134/07, 150/09, 158/11, 164/11 и 165/11), Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 10.12.2014. године, утврдио је да је приговор Архитектонског 
факултета беспредметан јер је Факултет предложио новог ментора и 
да су испуњени услови прописани чл. 14-21. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду за давање сагласности 
на предлог теме докторске дисертације Предрага Несторовића, под 
називом: „3D оптичка деформацијско-напонска анализа моделских 
NURBS структура конструисаних брзом израдом прототипа“, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 10. децембар 2014. године; Број: 61206-3190/7-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 10. Правилника о признавању 
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду” 
број бр. 129/06 и 145/08), Закључка Сената Универзитета 06 – 01 
Број: 61302-1993/4-14, од 15.10.2014. године и Дописа Грађевинског 
факултета Унивезитета у Београду бр. 06-61302-1993/5-14, од 
01.12.2014. године, а по Жалби Назифа (Златан) Рожајца бр. 06/61302-
1993/3-14, од 22.07.2014. године, на Одлуку Комисије Универзитета 
за признавање страних високошколских исправа, бр. 06-61302-1993/2-
14, од 06.05.2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
10.12.2014. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Назифа (Златан) Рожајца, бр. 06/61301-
1993/3-14, од 22.07.2014. године и ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 06-
61302-1993/2-14, од 06.05.2014. године.

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа издата 04.06.2013. године, 
под бр. 3103/2013, од стране високошколске установе Универзитет 
у Сарајеву, Грађевински факултет, Сарајево, Босна и Херцеговина, 
на којој је Назиф (Златан) Рожајац стекао образовање, као диплома 
интегрисаних мастер академских студија (300 ЕСПБ), са стручним 
називом мастер инжењер грађевинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду и Грађевинском факултету обратио се 
Назиф (Златан) Рожајац, рођен 22.09.1986. године у Сјеници, Република 
Србија, захтевом за признавање високошколске исправе која је издата 
04.06.2013. године, под бр. 3103/2013, од стране високошколске 
установе Универзитет у Сарајеву, Грађевински факултет, Сарајево, 
Босна и Херцеговина, на којој је именовани, након окончаних 
петогодишњих основних студија, стекао звање дипломирани инжењер 
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грађевинарства. Стручни органи Факултета размотрили су све списе 
предмета и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке 
којом се предметна диплома признаје као диплома са стручним називом 
дипломирани грађевински инжењер – одсек за конструкције. Комисија 
Универзитета у Београду је, на седници одржаној 06.05.2014. године, 
донела Одлуку бр. 06-61302-1993/2-14, од 06.05.2014. године, којом 
се предметна диплома признаје као диплома основних академских 
студија (240 ЕСПБ), са стручним називом дипломирани грађевински 
инжењер.

Назиф (Златан) Рожајац поднео је на ову одлуку Жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр. 06/61302-1993/3-14, од 22.07.2014. 
године, којом је захтевао да Сенат Универзитета у Београду адекватно 
вреднује предметну диплому, будући да је она, по наводима жалбе, 
стечена по предболоњском програму. На седници Сената Универзитета 
у Београду одржаној 15.10.2014. године, разматрана је жалба 
кандидата, те је једногласно усвојен Закључак 06 – 01 Број: 61302-
1993/4-14, од 15.10.2014. године, којим је одложено доношење одлуке 
по Жалби и Грађевинском факултету прослеђен захтев за признавање 
предметне дипломе на поновно разматрање, како би била размотрена 
могућност признавања предметне дипломе као дипломе интегрисаних 
академских студија.

Грађевински факултет упутио је Универзитету у Београду Допис 
бр. 06-61302-1993/5-14, од 01.12.2014. године, којим је Универзитет 
у Београду обавестио о томе да због техничке грешке садржане у 
Предлогу одлуке 06/61302-1993/1-14, од 16.04.2014. године, упућеног 
Комисији Универзитета, није изричито наведено да се, у случају 
признавања предметне исправе, ради о студијама завршеним по 
плану и програму петогодишњих студија, те да би, у складу са том 
чињеницом, предметна исправа требало да буде призната као диплома 
са стручним називом дипломирани грађевински инжењер – одсек за 
конструкције, која одговара дипломи (VII-1 степен стручне спреме) 
стеченој по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 
– аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), а која 
одговара звању мастер инжењер грађевинарства (300 ЕСПБ). 
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На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној 10.12.2014. 
године, на основу навода садржаним у Допису Грађевинског факултета, 
поново је разматрана жалба кандидата и утврђено да постоје основи 
за преиначавање Одлуке Комисије Универзитета, те је одлучено као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па против ње може 

да буде покренут управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

(Београд, 15. јануар 2015. године; Број: 61302-1993/6-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 12. ст. 1. Правилника о 
признавању страних високошколских исправа ради наставка 
образовања („Гласник Универзитета у Београду” бр. 155/10), чл. 89. 
ст. 1. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду” бр. 162/11 – пречишћен текст), чл. 14, ст. 4. Правилника 
о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 168) и Жалбе бр. 06/61301-
4459/5-14, од 24.11.2014. године на Извештај и Одлуку о могућности 
признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања 
бр. 06-61301-4459/4-14, од 31.10.2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10.12.2014. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Славице (Властимир) Пејатовић, бр. 
06/61301-4459/5-14, од 24.11.2014. године и преиначује се Извештај и 
Одлука о могућности признавања стране високошколске исправе, бр. 
06-61301-4459/4-14, од 31.10.2014. године.

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа која је, након 
окончаних једногодишњих академских студија (у обиму од 60 
ЕСПБ), које у држави порекла исправе носе назив магистарских 
академских студија, издата 10.09.2014. године, под бр. 36, од стране 
високошколске установе Универзитет Црне Горе, Правни факултет, 
Подгорица, Црна Гора, на име Славица (Властимир) Пејатовић, 
и достављена Универзитету у Београду у сврху признавања ради 
наставка образовања на Универзитету у Београду – Правни факултет, 
студијски програм докторских академских студија права, из разлога 
што је, у току обављања поступка признавања предметне исправе, 
утврђено да, у складу са чл. 89. ст. 1. Статута Универзитета у 
Београду и чл. 14. ст. 1. Правилника о упису студената на студијске 
програме Универзитета у Београду, подносилац захтева испуњава 
услов остварене просечне оцене од најмање 8 (осам) на претходним 
нивоима високог образовања
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Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 300, а просечна оцена 
на претходним нивоима високог образовања усклађена са системом 
високог образовања Републике Србије је 8,1 (осам и 10/100).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Славица (Властимир) 
Пејатовић, рођена 18.08.1974. године у Пљевљима, Црна Гора, 
захтевом за признавање високошколске исправе стечене на 
високошколској установи Универзитет Црне Горе, Правни факултет, 
Подгорица, Црна Гора, на којем је именована стекла образовање. На 
претходним нивоима високог образовања кандидаткиња је на истој 
страној високошколској установи савладала студијске обавезе у 
оквиру трогодишњих академских студија (у обиму од 180 ЕСПБ), које 
у држави порекла исправе носе назив основних академских студија, на 
основу чега јој је 03.07.2008. године издата високошколска исправа бр. 
5974, и једногодишњих академских студија (у обиму од 60 ЕСПБ), које 
у држави порекла исправе носе назив специјалистичких академских 
студија, на основу чега јој је 21.12.2009. године издата високошколска 
исправа бр. 127.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског 
програма на Универзитету у Београду – Правни факултет, у складу 
са чланом 13. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа ради наставка образовања, размотрио је све списе предмета и, 
у Извештају и Одлуци о могућности признавања стране високошколске 
исправе ради наставка образовања бр. 06-61301-4459/4-14, од 
31.10.2014. године, констатовао да подносилац захтева не испуњава 
услове за упис докторских академских студија, с обзиром да је у 
оквиру трогодишњих академских студија (у обиму од 180 ЕСПБ), које 
у држави порекла исправе носе назив основних академских студија, и у 
оквиру једногодишњих академских студија (у обиму од 60 ЕСПБ), које 
у држави порекла исправе носе назив специјалистичких академских 
студија, остварила просечну оцену 7,85 (седам и 85/100), те да је у 
оквиру једногодишњих академских студија (у обиму од 60 ЕСПБ), 
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које у држави порекла исправе носе назив магистарских академских 
студија, остварила просечну оцену 9,83 (девет и 83/100).

Славица (Властимир) Пејатовић поднела је на овај Извештај и 
Одлуку Жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06/61301-4459/5-
14, од 24.11.2014. године, захтевајући да предметна исправа буде 
призната у сврху наставка образовања на Универзитету у Београду – 
Правни факултет, уписом на студијски програм докторских академских 
студија права, уз навођење да просечна оцена коју је остварила на 
претходним нивоима високог образовања износи више од 8,00 (осам 
и 0/100).

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
10.12.2014. године, разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано 
да су уважени њени наводи, те је усвојена одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па против ње може 

да буде покренут управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

(Београд, 26. децембар 2014. године; Број: 61301-4459/6-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIII, број 183, 12. фебруар 2015. 71

На основу члана 104. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 12. ст. 1. Правилника о 
признавању страних високошколских исправа ради наставка 
образовања („Гласник Универзитета у Београду” бр. 155/10), чл. 89. 
ст. 1. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду” бр. 162/11 – пречишћен текст), чл. 14, ст. 4. Правилника 
о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 168) и Жалбе бр. 06/61301-
4458/4-14, од 06.11.2014. године на Извештај и Одлуку о могућности 
признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања 
бр. 06-61301-4458/2-14, од 21.10.2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10.12.2014. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Емине (Мехмед) Коларевић, бр. 06/61301-
4458/4-14, од 06.11.2014. године и преиначује се Извештај и Одлука о 
могућности признавања стране високошколске исправе, бр. 06-61301-
4458/2-14, од 21.10.2014. године.

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог нивоа високог 
образовања стечена на високошколској установи Универзитет у 
Сарајеву, Босна и Херцеговина, која је, под бр. 83, издата 26.10.2012. 
године на име Емина (Мехмед) Коларевић.

Овим признавањем Емина (Мехмед) Коларевић стекла је право на 
наставак образовања на Универзитету у Београду – Правни факултет, 
студијски програм докторских академских студија права, уколико 
испуни услове уписа и рангира се на листи у оквиру одобреног броја 
за упис студената. 

Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 240 на првом нивоу 
високог образовања и 60 на другом нивоу високог образовања. 

Просечна оцена на претходним нивоима високог образовања 
усклађена са системом високог образовања Републике Србије износи 
7,35 (седам и 35/100) на основним академским студијама и 8,00 (осам 
и 0/100) на мастер академским студијама, што представља нижу оцену 
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од најниже просечне оцене захтеване одредбама чл. 14, ст. 1. и ст. 4. 
Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета 
у Београду. Будући да је у поступку признавања наведене исправе 
утврђено да кандидаткиња има остварене научне радове, у складу 
са чл. 14, ст. 2. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду, утврђено је да предметна исправа може 
да буде призната у сврху конкурса за упис на назначени студијски 
програм докторских студија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратила се Емина (Мехмед) Коларевић, 
рођена 27.11.1984. године у Подгорици, Црна Гора, захтевом за 
признавање високошколске исправе другог нивоа високог образовања 
стечене на високошколској установи Универзитет у Сарајеву, Босна и 
Херцеговина, на којем је именована стекла образовање. 

Претходни ниво високог образовања кандидаткиња је савладала 
на John Cabot University, Рим, Италија.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског 
програма на Универзитету у Београду – Правни факултет, у складу 
са чланом 13. Правилника о признавању страних високошколских 
исправа ради наставка образовања, размотрио је све списе предмета 
и, у Извештају и Одлуци о могућности признавања стране 
високошколске исправе ради наставка образовања бр. 06-61301-
4458/2-14, од 21.10.2014. године, констатовао да подносилац захтева 
не испуњава услове за упис докторских академских студија, с обзиром 
да је утврдио да просечна оцена, усклађена са системом високог 
образовања Републике Србије, коју је кандидаткиња остварила на 
претходним нивоима високог образовања износи 7,35 (седам и 35/100) 
на основним академским студијама и 8,00 (осам и 0/100) на мастер 
академским студијама, што представља нижу оцену од најниже 
просечне оцене захтеване одредбама чл. 14, ст. 1. и ст. 4. Правилника о 
упису студената на студијске програме Универзитета у Београду.

Емина (Мехмед) Коларевић поднела је на овај Извештај и Одлуку 
Жалбу Сенату Универзитета у Београду бр. 06/61301-4458/4-14, од 
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06.11.2014. године, захтевајући да предметна исправа буде призната 
у сврху наставка образовања на Универзитету у Београду – Правни 
факултет, уписом на студијски програм докторских академских 
студија права, уз навођење да има остварене научне радове, у складу 
са чл. 14, ст. 2. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду, и то:

1) Kolarević, Е., The Right to a Fair Trial: Croatia vs. Serbia, Зборник 
Удружења за међународно кривично право, Београд (рад прихваћен за 
објављивање);

2) Kolarević, Е., The Right of Disabled Children to an Inclusive Edu-
cation: The Case of Montenegro, Архив за правне и друштвене науке, 
Београд (рад прихваћен за објављивање).

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
10.12.2014. године, разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано 
да су уважени њени наводи, те је усвојена одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Овa одлука је коначна у управном поступку, па против ње може 

да буде покренут управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема решења.

(Београд, 26. децембар 2014. године; Број: 61301-4458/5-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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: 2463/1 од 01.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-4911/2-14 од 18.11.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бошко Сувајџић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну област 
Српска књижевност. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 04.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Српска књижевност, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.07.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 01.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бошко Сувајџић изабере у 
звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 12.11.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2014. године дало је мишљење да се др 
Бошко Сувајџић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-4911/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 Фармацеутског 
факултета, број: 2249/1 од 23.10.2014. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, број: 61202-5071/2-14 од 27.11.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислава Лакушић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Ботаника. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 21.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Ботаника, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.07.2014. године 
преко сајта и архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 23.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислава Лакушић изабере 
у звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 31.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.11.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 27.11.2014. године дало је мишљење да се др Бранислава Лакушић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5071/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 Архитектонског 
факултета, број: 01-1979/2.1 од 13.10.2014. године и мишљења Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-
5524/2-14 од 09.12.2014. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ Дејан Миљковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Архитектонски факултет, за ужу научну 
област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 09.07.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Архитектонско пројектовање и савремена 
архитектура, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године у 
дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског факултета, 
на седници одржаној дана 13.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат Дејан Миљковић изабере у звање 
редовног професора.
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Архитектонски факултет је дана 28.11.2014. 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 02.12.2014. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 09.12.2014. године дало је мишљење да се 
Дејан Миљковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
године разматрао је захтев Архитектонског 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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5524/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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: 1606/1-IV/2 од 06.11.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5263/2-
14 од 18.11.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ђокица Јовановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Социологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 25.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Социологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.09.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђокица Јовановић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 07.11.2014. 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 12.11.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2014. године дало је мишљење да се др 
Ђокица Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5263/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 Eлектротехничког 
факултета, број: 1917/4 од 18.11.2014. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-5742/2-14 од 22.12.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Милићев у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Eлектротехнички факултет, за ужу научну 
област Рачунарска техника и информатика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Eлектротехнички факултет је дана 25.09.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Рачунарска техника и информатика, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.10.2014. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Eлектротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 18.11.2014. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Милићев 
изабере у звање редовног професора.
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Eлектротехнички факултет је дана 01.12.2014. 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 15.12.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 22.12.2014. године дало је мишљење да се др Драган Милићев 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
године разматрао је захтев Eлектротехничког 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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5742/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

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: 1606/1-IV/1 од 06.11.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5264/2-
14 од 18.11.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душан Михаиловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Археологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 24.09.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Археологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.10.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Михаиловић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 07.11.2014. 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 12.11.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2014. године дало је мишљење да се др 
Душан Михаиловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5264/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

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: 2468/1 од 01.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-4910/2-14 од 18.11.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гордана Стокић-Симончић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу 
научну област Библиотекарство. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 04.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Библиотекарство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.07.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 01.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Стокић-Симончић 
изабере у звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 20.10.2014. 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 12.11.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2014. године дало је мишљење да 
се др Гордана Стокић-Симончић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-4910/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 Саобраћајног 
факултета, број: 583/4 од 05.11.2014. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-5269/2-14 од 24.11.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Крсто Липовац у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Превентива и безбедност у саобраћају. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 09.07.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Превентива и безбедност у саобраћају, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.09.2014. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 05.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Крсто Липовац изабере у 
звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 12.11.2014. 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 17.11.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 24.11.2014. године дало је мишљење да се др Крсто Липовац 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5269/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 Физичког факултета, број: 474/5 од 26.11.2014. године 
и мишљења Већа научних области природно-математичких наука, 
број: 61202-5736/2-14 од 15.12.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Лазар Лазић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну област 
Анализа и прогноза времена (Синоптичка метеорологија). 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 01.10.2014. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Анализа и прогноза времена (Синоптичка метеорологија), због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.10.2014. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 26.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Лазар Лазић изабере у звање 
редовног професора.
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Физички факултет је дана 03.12.2014. 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 08.12.2014. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 15.12.2014. године дало је мишљење да се др Лазар 
Лазић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5736/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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: 1606/1-IV/2 од 06.11.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5262/2-
14 од 18.11.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.01.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Вујисић-Живковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за 
ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја 
педагогије. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 24.09.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја 
педагогије, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.10.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 06.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Вујисић-Живковић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 07.11.2014. 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 12.11.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 18.11.2014. године дало је мишљење да се 
др Наташа Вујисић-Живковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5262/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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: 300/2-2/2 од 27.11.2014. године и мишљења Већа 
научних области природних наука, број: 61202-5744/2-14 од 25.12.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2015. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Антић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Хемија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 11.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.10.2014. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Антић изабере у звање 
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.12.2014. 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 18.12.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 25.12.2014. године дало је мишљење да се др Весна Антић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5744/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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: 300/2-2/1 од 27.11.2014. године и мишљења Већа 
научних области природних наука, број: 61202-5745/2-14 од 25.12.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.01.2015. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Ракић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Физичка хемија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 21.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Физичка хемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.10.2014. године 
преко огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Весна Ракић изабере у звање 
редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 01.12.2014. 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 18.12.2014. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 25.12.2014. године дало је мишљење да се др Весна Ракић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.01.2015. 
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, 21. јануар 2015. године; Број: 61202-5745/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 99/14 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 Архитектонског 
факултета, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. 
јануара 2015. 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

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 о акредитацији студијског програма 
специјалистичких академских студија Урбана обнова – Градови 
у новом миленијуму број 612-00-01402/2014-04 од 26. септембра 
2014. године уписаће се укупно 35 студената (ослобођени плаћања 
школарине).

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 06-117/5-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 99/14 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 21. јануара 2015. 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 з 
а школску 2014/2015.годину, на студијске програме чији су 

носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
 
У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у 

школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. 
априла 2014. године додаје се студијски програм специјалистичких 
академских студија Урбана обнова – Градови у новом миленијуму који 
се изводи на Универзитету. Настава на студијском програму започеће 
у летњем семестру школске 2014/15. год. 

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 06-117/6-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 6. став 1. тачка 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 
и 100/07 – аутентично тумачење), и члана 42. тачка 29. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12 и 172/13, 178/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. јануара 2015. 
године донео је 

ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА  
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

за школску 2015/2016. годину

На основу дугогодишњег праћења и анализе уписа у прву годину 
студијских програма који се реализују на факултетима Универзитета 
у Београду, Сенат доноси ПОЛИТИКУ УПИСА СТУДЕНАТА 
НА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ за школску 2015/2016. годину 
(Политика уписа).

Документ је припремљен у складу са важећим законским 
прописима, одлукама Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (Министарство просвете) и документима 
Универзитета у Београду (Универзитета), али је и усклађен са реалном 
ситуацијом у којој наша институција остварује делатност.

Универзитет доноси политику уписа са циљем усаглашавања 
поступања и уједначеној примени договорених процедура уписа 
студената на (прву годину студија свих студијских програма) студијске 
програме, свих врста и нивоа студија које се реализују на Универзитету 
у Београду и факултетима у његовом саставу. Такође, овај документ 
има за циљ да правовремено и јасно информише све заинтересоване 
особе о могућностима, условима, критеријумима и начину уписа на 
студијске програме које организујемо. 

Универзитет ће за школску 2015/2016. годину расписати Конкурс 
за упис студената на све врсте и нивое студија (Конкурс) најкасније до 
1. маја 2015. године. 

Конкурс ће бити расписан само за упис на акредитоване 
студијске програме и за реализацију у установама које имају уверење 
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о акредитацији и дозволу за рад. Уколико Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета изда уверење о акредитацији студијског програма 
или одобри проширење броја студената за већ акредитован студијски 
програм, све измене и допуне Конкурса ће бити унете најкасније до 
почетка пријема документације и пријаве кандидата. Измене и допуне 
Конкурса врше се на основу одлуке Сената, односно Централне 
комисије за упис на Универзитет у Београду коју верификује Сенат на 
својој првој седници. 

Одлука о садржају Конкурса биће донета на седници Сената 
која је планирана за април 2015. године. Општи и додатни услови за 
конкурисање који важе за сваки појединачни програм, као и прецизније 
дефинисане обавезе (нпр: полагање пријемног испита само у случају 
значајно већег броја пријављених кандидата за студијски програм 
мастер академских студија), мерила, критеријуми и поступања за 
рангирање пријављених студената биће објављени у Конкурсу на 
сајту Универзитета. Сви елементи Конкурса морају бити усаглашени 
са важећим актима Универзитета и факултета и не могу бити мењани 
или допуњавани после првог објављивања. 

На истој седници Сената, биће донета одлука о именовању 
Централне комисије за упис на Универзитет у Београду за школску 
2015/2016 године (Централна комисија). Основни задатак Централне 
комисије је да прати спровођење уписа, усаглашеност поступања са 
утврђеном политиком уписа, анализира податке и поднесе извештај о 
реализацији уписа за 2015/2016 годину.

1. Студијски програми. 
Ради припреме документације факултети треба да доставе 

податке о акредитованим студијским програмима на које ће у школској 
2015/2016. години уписивати студенте. 

До објављивања Конкурса, факултети треба да се изјасне да 
ли реализација студијског програма почиње у зимском или летњем 
семестру школске 2015/2016. године. Уколико настава на програму 
почиње у летњем семестру у конкурсу треба јасно да буде назначено 
да ли ће се упис студената радити у првом и другом уписном року или 
ће бити организован трећи уписни рок у јануару 2016. године.
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Заједнички студијски програми који се изводе у сарадњи 
са другим универзитетима морају бити оглашени кроз посебан, 
заједнични оглас.

РОК: најкасније до 26. јануара 2015. године

2. Број студената. 
Број студената који се уписује на студијске програме треба да 

буде усклађен са подацима из акредитације, односно дозволе за рад за 
сваки студијски програм и не може бити већи. 

Факултети могу предложити да се, у школској 2015/2016 години, 
на неки студијски програм предвиди упис мањег броја студената у 
односу на онај из дозволе за рад. 

Поред података о укупном броју студената који се предлаже 
за упис на сваки студијски програм, факултети треба да доставе и 
предлог за број студената који ће бити финансиран из буџета и број 
студената који ће се сами финансирати.

РОК: најкасније до 26. јануара 2015. године

3. Услови за упис.
Право уписа на студијске програме свих врста и нивоа студија 

које организује Универзитет и факултети у његовом саставу у школској 
2015/2016. години имају све особе које су претходне нивое образовања 
завршили најкасније школске 2014/2015. године.

Право на упис студијског програма свих врста и нивоа који се 
реализују на Универзитету и факултетима у његовом саставу имају 
само кандидати који се налазе на ранг листама нашег Универзитета.

Особе које су у претходном периоду остварила право коришћења 
буџетских средстава РС за студирање прве године студијског програма 
истог нивоа студија на који конкурише и у школској 2015/2016. години, 
могу бити уписани на студијски програм, уколико остваре право и 
буду рангирани у оквиру одобрених квота за тај студијски програм, 
али само као студенти који се сами финансирају; и на ове студенте 
се касније примењују одредбе Закона о високом образовању (уколико 
испуни услове, у каснијим годинама може да буде финансиран из 
буџета).
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Факултети су у обавези да доставе Универзитету прецизне 
услове уписа и друге елементе који су саставни део текста конкурса за 
све студијске програме које реализују. 

Ово се нарочито односи на додатне услове који важе за сваки 
појединачни програм. Морају бити прецизније дефинисане обавезе 
(нпр: полагање пријемног испита само у случају значајно већег броја 
пријављених кандидата за студијски програм мастер академских 
студија, разговор са кандидатима, писани радови на задату тему, 
мотивациона писма) и јасно објашњена мерила, критеријуми и 
поступања за рангирање пријављених студената, па ће и ови елементи 
бити објављени у Конкурсу на сајту Универзитета. 

Такође, на основу досадашњих искустава саветујемо Факултетима 
да у условима за упис на студијске програме које организују јасно 
дефинишу међународна и национална такмичења за средњошколце 
која ће бити признавана за додатно вредновање и/или ослобађање од 
полагања појединих предмета на пријемном испиту.

Сви елементи Конкурса морају бити усаглашени са важећим 
актима Универзитета и факултета и не могу бити мењани или 
допуњавани после првог објављивања. 

За студијске програме чији је носилац Универзитет у Београду, 
елементе конкурса обезбеђује Веће за студије при Универзитету.

РОК: најкасније до 1. април 2015. године

4. Шта подразумевају укупне квоте студената. 
У Конкурсу за упис студената за школску 2015/2016. годину 

укупне квоте подразумевају следеће:
А) Студенти који су финансирани из буџета 
– одобрена квота (Утврђена Одлуком Владе Републике Србије), 

уписују се:
* држављани Србије
*припадници српске националности из суседних земаља (у 

складу са Упутством Министарства просвете за спровођење уписа)
Б) Студенти који се сами финансирају 
– одобрена квота (Утврђена Одлуком Сената Универзитета, 

уписују се:
*држављани Србије, који нису рангирани у оквиру буџетске 

квоте
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*припадници српске националности из суседних земаља који 
нису остварили право на буџетски статус 

– ван квоте уписују се:
*страни држављани
*студенти који се уписују без пријемног испита – преласком са 

другог студијског програма где су остварили најмање 60 ЕСПБ (Статут 
Универзитета у Београду) 

*студенти који се уписују без пријемног испита јер имају завршен 
други студијски програм академских студија (Статут Универзитета у 
Београду)

У зависности од конкретних ситуација, руководство факултета 
треба да одговорно процени оправданост уписа у горе наведеним 
случајевима, водећи рачуна о квалитету наставног процеса и о 
границама толеранције из Упутства за припрему документације за 
акредитације.

Ц) Додатне квоте студената
1. У складу са Одлуком Владе Републике Србије, држављани 

Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 
пријављују се на факултете и полажу пријемни испит у оквиру другог 
уписаног рока. У зависности од укупног оствареног резултата током 
школовања и на пријемном испиту ови студенти могу остварити право 
уписа као буџетски или студенти који се сами финансирају. Број 
оваквих студената може да износи додатних 2 % у односу на одобрене 
буџетске квоте за сваки студијски програм.

2. На основу досадашњих афирмативних акција Министарства 
просвете Републике Србије у циљу проширења обухвата и доступности 
високог образовања за студенте са инвалидитетом , студенте ромске 
националности, као и за стипендисте по пројектима Владе Републике 
Србије „Свет у Србији“ и „Србија за Србе у региону“ Универзитет у 
Београду ће упутити захтев Влади Републике Србије за додатних 2 
% буџетских места у односу на одобрене квоте за све врсте и нивое 
студија. 

Током предаје докумената и пријаве, кандидати треба да се 
изјасне попуњавањем одређених питања у пријавном листу, уколико 
желе да користе права по афирмативним акцијама. 
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Универзитет ће ради правилног спровођења афирмативне акције 
остварити сарадњу са Националним саветом за Роме. 

Такође, кроз сарадњу са Центром за студенте са хендикепом 
Универзитета у Београду реализоваће се афирмативна акција уписа 
кандидата са инвалидитетом. У оквиру Центра биће формирана 
радна група за стручну и консултативну помоћ. Радну групу именује 
ректор. Радна група ће бити састављена од три члана (два члана из 
Института за медицину рада Медицинског факултета у Београду и 
једног члана који је наставник Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију).

Стипендисти Владе Републике Србије треба да се пријаве и 
приступе полагању пријемног испита у другом пријемном року. Пре 
пријаве ови кандидати су у обавези да приступе поступку признавања 
раније стечених диплома (у иностранству) за потребе наставка 
образовања. 

5. Кандидати који су завршили струковне студије имају право 
уписа на студијске програме основних академских студија, у складу са 
Статутом Универзитета.

Ови кандидати се могу уписати на студијске програме академских 
студија које реализује Универзитет, односно факултети у његовом 
саставу, по конкурсу за упис студената уз полагање пријемног испита, 
уколико се рангирају у оквиру одобрене квоте за тај студијски програм.

Након уписа студената високошколска установа врши процену 
испита положених на студијском програму струковних студија, доноси 
одлуку о евентуалном признавању испита, односно дела испита, 
и одређује које предмете и у ком обиму студент треба да полаже на 
уписаном студијском програму.

Високошколска установа ће водити рачуна да својим одлукама 
о признавању испита не изједначи струковни и академски ниво 
образовања (струковну и академску врсту образовања). 

Напомена: Уколико је диплома о завршеном студијском програму 
струковних студија стечена ван територије Републике Србије 
признавање дипломе и положених испита се обавља на Универзитету 
у складу са актима Универзитета у Београду.
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6. Школарине
Универзитет и факултети у његовом саставу треба да доставе 

одлуке њихових савета о висини школарине за сваки студијски програм 
свих врста и нивоа студија који ће бити организовани у школској 
2015/2016. години. 

Препорука је да савети факултета приликом доношења одлуке 
о висини школарине, за појединачне студијске програме, евентуално 
увећање износа школарине утврде највише за износ стопе инфлације 
у претходној години, што би представљало усаглашавање са растом 
цена на мало.

Универзитет ће, у складу са Законом, пре расписивања Конкурса 
доставити обједињене податке о школаринама ресорном Министарству.

РОК: најкасније до 26. јануар 2015. године.

7. Почетак наставе 
Универзитет и факултети у његовом саставу утврђују крајње 

рокове за почетак наставе у школској 2015/2016. години, и то: 
* настава на студијским програмима основних струковних, 

основних академских и интегрисаних академских студија почиње 
најкасније 15. октобра 2015. године; 

* настава на студијским програмима специјалистичких 
струковних студија, специјалистичких академских студија и мастер 
академских студија почиње најкасније до 2. новембра 2015. године;

* настава на докторским академским студијама почиње најкасније 
до 16. новембра 2015. године;

* настава за студијске програме који почињу у летњем семестру 
почиње 1. фебруара 2016. године.

8. Календар спровођења Конкурса за упис студената у прву 
годину студија првог, другог и трећег степена за школску 2015/2016. 
годину, на студијске програме чији су носиоци Универзитет и 
факултети у његовом саставу. 

Календар је усклађен са предлогом за крајње рокове за почетак 
наставе за студијске програме различитих врста и нивоа студија.

Детаљни подаци о роковима и терминима ће бити дефинисани 
кроз Конкурс.
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Због проблема у досадашњој пракси, наглашавамо да сви 
кандидати који су пријављени на конкурс морају да буду рангирани. 

Такође, сви кандидати који су уписани на одређени студијски 
програм морају да буду на ранг листи неког студијског програма из 
Конкурса Универзитета у Београду.

Уколико је кандидат предао документа и полагао пријемни 
испит на једном од факултета Универзитета, може остварити упис 
на студијски програм који се реализује на другом факултету уколико 
постоји одлука о признавању резултата пријемног испита. 

Упис на основне струковне студије, основне академске студије, 
интегрисане академске студије

*Први (јунски) уписни рок
– 24-28. јун 2015. год. – пријава и пријем докумената;
– 29. јун – 3. јул 2015. год. – пријемни испити и провера 

способности;
– најкасније 5. јула 2015. год. до 8 часова – факултети објављују 

прелиминарне ранг листе по студијском програму;
– најкасније до 10. јула 2015. год. у 16 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

– 10. – 15. јул 2015. год. – упис кандидата;
– 16. јул 2015. године до 9 часова – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места;

– 17. јул 2015. год. – седница Сената на којој ће бити утврђена 
слободна места за други уписни рок.

*Други (септембарски) уписни рок
– 1-3. септембар 2015. год. – пријава и пријем докумената;
– 4-6. септембар 2015. год. – пријемни испити;
– најкасније 7. септембар 2015. год. до 12 часова – факултети 

објављују прелиминарне ранг листе;
– најкасније 12. септембра 2015. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;
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– најкасније 14. септембра 2015. год. у 16 часова – упис кандидата;
– 15 септембар 2014. године – факултети достављају Универзитету 

број уписаних студената по студијским програмима.
У оквиру другог уписног рока обавља се пријем докумената, 

провера и одобравање уписа кандидата који се уписују без пријемног 
испита, а у складу са Статутом Универзитета, уважавајући могућности 
факултета.

Упис на мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије и струковне специјалистичке студије

*Први уписни рок 
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских 

програма спроводе конкурс односно, објављују листе пријављених, 
спроводе пријемни испит и проверу способности уколико је предвиђено 
студијским програмом, утврђују рокове и спроводе поступке жалбе.

Факултети су дужни да омогуће:
– до 15. октобра 2015. год. – пријава и пријем докумената;
– најкасније до 26. октобра 2015. год. у 12 часова – факултети 

објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету;
– најкасније до 27. октобра 2015. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијским програмима које су основ 
за упис;

– најкасније до 29. октобра 2015. год. – упис кандидата;
– најкасније до 30. октобра 2015. године – факултети достављају 

Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и 
број слободних места.

*Други уписни рок 
Уколико на неком од студијских програма буде слободних, 

непопуњених места, на предлог факултета Сенат/Централна комисија 
за упис ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, 
који треба да буде завршен до 6. новембра 2015. године.
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Упис на докторске академске студије

*Први уписни рок 
Факултети у складу са захтевима појединачних студијских 

програма спроводе конкурс односно, објављују листе пријављених, 
спроводе пријемни испит и проверу способности уколико је предвиђено 
студијским програмом, утврђују рокове и спроводе поступке жалбе.

Факултети су дужни да омогуће:
– до 26. октобра 2015. год.– пријава и пријем докумената;
– најкасније до 9. новембра 2015. год. у 12 часова – факултети 

објављују коначне ранг листе и достављају Универзитету;
– најкасније до 10. новембра 2015. год. у 12 часова – Универзитет 

објављује коначне ранг листе по студијском програму које су основ за 
упис;

– од 12. новембра 2014. год. – упис кандидата;
– најкасније до 13. новембра 2015. године у 12 часова – факултети 

достављају Универзитету број уписаних студената по студијским 
програмима и број слободних места.

*Други уписни рок 
Уколико на неком од студијских програма буде слободних, 

непопуњених места, на предлог факултета Сенат/ Централна комисија 
за упис ће одобрити други уписни рок за упис на овај ниво студија, који 
треба да буде организован у периоду до 20. новембра 2015. године.

9. Одложен почетак студијског програма
Факултети могу предложити Сенату да на неким од студијских 

програма за које се расписује конкурс за упис, настава почне од летњег 
семестра. 

У том случају у Конкурсу ће бити посебно наведени овакви 
програми. Након што се на Универзитету сачини листа студијских 
програма на којима ће настава почети од летњег семестра, размотриће 
се и евентуална потреба да Сенат утврди посебне рокове за пријаву и 
упис кандидата на ове програме.

Трећи уписни рок за студијске програме свих врста и нивоа, а 
за које су се факултети и Универзитет изјаснили да настава почиње 
у летњем семестру школске 2015/2016. године биће организован у 
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периоду 18 – 31. јануар 2016. године. Детаљни подаци о терминима 
везаним за трећи уписни рок морају бити објављени на сајту факултета 
и Универзитета најкасније до 31. децембра 2015. године.

10. Организација пријемног испита за студенте са 
инвалидитетом

У складу са препознатом друштвеном одговорности и 
афирмативним акцијама Министарства, Универзитет ће предузети 
одређене мере како би било омогућено кандидатима са инвалидитетом 
да пријемни испит полажу на начин прилагођен њиховим 
могућностима, односно у њима доступном облику. Под тим се сматра 
другачија организација полагања испита, а не редуковање садржаја 
тестова или измена питања.

Кандидати којима је потребно прилагођавање, у обавези су да 
писаним путем образложе на који начин је потребно прилагодити 
полагање пријемног испита и то образложење доставе приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Високошколска установа је у обавези да полагање пријемног 
испита прилагоди кандидату.

Наведени су најчешћи облици прилагођавања уз могућност да ће 
се у пракси појави потреба и за неким другим видом прилагођавања 
који није наведен.

1. Тестови са увећаним фонтом слова у односу на стандардне 
тестове. Овај вид прилагођавања најчешће захтевају кандидати са 
делимично оштећеним видом;

2. Одређивање особе, од стране високошколске институције 
на којој кандидат конкурише, која ће имати улогу асистента током 
полагања. То значи, да особа којој је потребна подршка приликом 
попуњавања теста због потпуног оштећења вида или немогућности 
писања и читања (дислексија, дисграфија, дискалкулија, слаба 
покретљивост руку) може добити особу која ће то радити уместо 
ње. Асистент чита кандидату на пријемном испиту тест и попуњава 
уместо њега.

3. Више времена за полагање испита за особу која има поремећај 
концентрације или отежано пише.

4. Посебна просторија у којој ће кандидат полагати пријемни 
испит, када је то неопходно.
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За све додатне информације можете се обратити Центру за 
студенте са хендикепом Универзитета у Београду на број 011 33 70 
686. 

11. Анализа уписа
Подаци о упису на студијске програме првог нивоа, треба да буду 

послати Универзитету до 1. новембра, а за упис на програме другог и 
трећег нивоа најкасније до 1. децембра 2015. године. Факултети су 
обавезни да путем веб севиса Универзитету доставе податке о свим 
студентима уписаним у школску 2015/2016. годину по расписаном 
Конкурсу, по студијским програмима за све врсте и нивое студија, 
податке о структури уписаних студената и оствареним резултатима на 
пријемним или испитима провере способности. 

Најкасније до 15. децембра факултети су обавезни да 
Универзитету доставе податке (путем веб севиса) о свим студентима 
уписаним у школску 2015/2016. годину.

На основу ових података, биће урађене одговарајуће анализе и 
Централна комисија ће припремити извештај о упису. Извештај треба 
да усвоји Сенат.

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 06–117/7-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 и 
100/07 – аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11 – пречишћен текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), а 
на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4797/II-5723/2-12 
од 09. децембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
21. јануара 2015. год., донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Биомедицинско инжењерство и технологије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Ради обезбеђења наставе показало се неопходним доношење 

следећих измена и допуна студијског програма:
1. Реализација наставе на обавезном предмету: Принципи 

биомедицинске инструментације и мерења
Због повећаног броја студената на БИТ смеру, поред проф Дејана 

Поповића са Електротехничког факултета Универзитета у Београду, 
наставу ће изводити и проф. Мирјана Поповић са истог факултета.

2. Реализација наставе на изборном предмету: Неуронске мреже
Због повећаног броја студената на БИТ смеру и интереса 

за овај предмет, поред проф Емеритуса Срђана Станковића са 
Електротехничког факултета Универзитета у Београду, наставу ће 
изводити и доцент Зоран Шеварац са Факултета организационих 
наука Универзитета у Београду.

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 06–117/5723/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 06-4797/II-3908/4-12 од 09. децембра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 21. јануара 2015. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Технолошко-херитолошка валоризација патената Михаила Петровића 
Аласа у индустријском и научном наслеђу Србије“ кандидата мр 
Љубинкa Јањушевићa, дипл. маш. инжењера.

2. За менторе се именују:
1. проф. др Александар Седмак, Универзитет у Београду, Машински 
факултет (област рада: инжењерство)
2. проф. др Александар Петровић, Универзитет у Београду, Филолошки 
факултет (област рада: историја науке)

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

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 06–117/3908/5-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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, 
93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), чл. 24. ст. 3. 
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду”, број 142/08, 150/09 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 и 165/11), а поводом 
приговора кандидата Милорада Јанића број: 2404/3 од 6.04.2009. 
године на одлуку Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, број: 03-612-19/15/09 од 12.03.2009. године и пресуде Управног 
суда, број 15 У-9562/12 од 18.09.2014. године којом је уважена тужба 
др Милорада Јанића и поништена одлука Сената, број 18831/XXXI-16 
од 16.5.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.1. 
2015. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Милорада Јанића на одлуку 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612-
19/15/09 од 12.03.2009. године. 

2. Потврђује се одлука Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број 612-19/15/09 од 12.03.2009. године, којом 
др Милорад Јанић није изабран у звање ванредног професора на 
Универзитету у Београду – Шумарски факултет за ужу научну област 
Геодезија. 

3. Како је одлуком Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број 61202-2680/2-14 од 1. јула 2014. године др 
Милорад Јанић изабран у звање ванредног професора на Универзитету 
у Београду – Шумарски факултет за ужу научну област Геодезија, по 
новом конкурсу који је расписан 5.3.2014. године, а по стицању услова 
за избор у звање, престали су разлози за даље вођење управног спора.

4. Ова одлука је коначна.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Шумарски факултет је дана 30.09.2008. године у листу Послови 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу научну 
област Геодезија, због потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.11.2008. године 
преко Библиотеке и објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 18.12.2008. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милорад Јанић изабере у 
звање ванредног професора.

Шумарски факултет је дана 15.01.2009. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
факултет ставио на web страницу Универзитета дана 5.03.2009. године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 12.03.2009. године разматрало је захтев 
Шумарског факултета и утврдило да кандидат не испуњава услове 
за избор у звање ванредног професора прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду из разлога што 
нема ниједан објављен рад у научном часопису са SCI листе.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
ради уручења кандидату дана 16.03.2009. године.

На ову одлуку Већа кандидат др Милорад Јанић благовремено 
је изјавио приговор у коме је наведено да је образложење одлуке Већа 
научних области којом није изабран у звање ванредног професора 
због тога што, како је наведено, нема рад у научном часопису са SCI 
листе, супротно члану 8. Критеријума у коме је наведено да ће се 
Критеријуми примењивати од 1.10.2008. године, из разлога што је 
поступак за избор у звање започео пре наведеног датума, те се не могу 
примењивати на предмете који су већ у поступку.

Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
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Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на седници 
одржаној 23.06.2009. године, разматрало је приговор кандидате и 
утврдило да је приговор неоснован и да остаје при својој одлуци.

Веће научних области је дана 24.06.2009. године доставило 
приговор кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора 
Сенату, на надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.07.2009. године, 
разматрао је приговор кандидата и мишљење Већа по питању навода 
из приговора и утврдио је да је приговор неоснован и да кандидат не 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању 
и чланом 124. Статута Универзитета у Београду, па је донета одлука 
да се одбија приговор др Милорада Јанића и потврђује одлука Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број 03-612-
19/15/09 од 12.03.2009.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Окружном суду 
у Београду дана 7.10.2009. године којом је тражио поништај коначне 
одлуке Сената Универзитета, број 150-9/XXXVII-4 oд 15.07.2009. 
године којом се одбија његов приговор и потврђује одлука Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука од 12.03.2009. 
године.

Поступајући по налогу суда Универзитет је дана 4.11.2009. 
године доставио суду одговор на тужбу и све списе који се односе на 
овај предмет.

Правоснажном пресудом Управног суда – Одељења у Новом 
Саду, број III-3 У-14724/10(2009) од 22.07.2011. године уважена је 
тужба тужиоца др Милорада Јанића и поништена је одлука Сената 
Универзитета у Београду од 15.07.2009. године због недостатка 
записника са седнице Сената у списима предмета.

Универзитет у Београду је дана 18.10.2011. године поднео 
Врховном касационом суду захтев за преиспитивање наведене пресуде 
због повреда одредаба Закона о управним споровима („Службени лист 
СРЈ, број 46/96) и предложио да Врховни касациони суд уважи захтев 
Универзитета и да укине пресуду Управног суда – Одељења у Новом 
Саду, број III-3 У-14724/10(2009) од 22.07.2011. године.

Врховни касациони суд је дана 31. јануара 2012. године доставио 
Универзитету решење којим се одбацује наведени захтев Универзитета 
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за преиспитивање побијане пресуде јер је суд нашао да је захтев 
недозвољен у овој управној ствари.

Сенат Универзитета, као највиши стручни орган, је на седници 
одржаној 16.05.2012. године поново разматрао приговор проф. др 
Милорада Јанића број: 2404/3 од 6.04.2009. године на одлуку Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 03-612-
19/15/09 од 12.03.2009. године и утврдио да је приговор неоснован 
и да кандидат не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду 
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, из разлога наведених у одлуци Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука, број 03-612-
19/15/09 од 12.03.2009. године.

Након тога, др Милорад Јанић поднео је тужбу Управном суду 
у Београду дана 19.7.2012. године којом је тражио поништај коначне 
одлуке Сената Универзитета, број: 18831/XXXI-16 од 16.5.2012. године 
којом се одбија приговор др Милорада Јанића и потврђује одлука Већа 
научних области грађевинско-урбанистичких наука од 16.03.2009. 
године. У тужби је наведено да је др Милорад Јанић испуњавао 
услове за избор у звање ванредног професора у моменту расписивања 
конкурса, јер су Критеријуми ступили на снагу 1.10.2008. године, дан 
после објављивања конкурса за избор у звање ванредног професора 
на Шумарском факултету, на који се тужилац пријавио. Тужилац је 
тражио и да се Управни суд упусти у мериторно одлучивање.    

Поступајући по налогу суда Универзитет је 30.8.2012. године 
доставио одговор на тужбу у коме је, између осталог, наведено да 
је Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08 и 144/08) 
прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 1. октобра 
2008. године, а да ступају на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Гласнику Универзитета“ (5. април 2008. године). С тим у вези, 
30.09.2008. године Универзитет је упутио допис деканима факултета, 
a пре тога и председницима већа научних области, да ће се приликом 
избора у звања наставника по конкурсима расписаним после 5. априла 
2008. године, ови критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. 
године. Дакле , на седницама већа научних области се од 1. октобра 
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2008. године на све изборе у звања примењују Критеријуми, уколико 
је конкурс расписан после 5. априла 2008. године.

Наведеним Критеријумима само су прецизирани услови за 
избор у звања наставника, прописани чланом 64. Закона о високом 
образовању. Чл. 64. и 65. Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Србије“, број 76/05, 97/08 и 100/07 – аутентично 
тумачење) прописани су услови за избор у звање наставника, а такође 
је прописано да се ближи услови за избор у звање утврђују општим 
актом високошколске установе. Чланом 124. Статута Универзитета у 
Београду прописани су елементи за вредновање приликом избора у 
звање. И Закон о високом образовању, као и Статут Универзитета, поред 
осталих услова, предвиђају да у звање ванредног професора може 
бити изабрано лице које, поред осталог, „има више научних радова од 
значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној, односно 
уметничкој области објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама....“. Такође, чланом 6. Закона прописано је 
аутономно право Универзитета да врши избор наставника и сарадника.

Правоснажном пресудом Управног суда, број 15 У-9562/12 од 
18.09.2014. године уважена је тужба тужиоца др Милорада Јанића и 
поништена је одлука Сената Универзитета у Београду број: 18831/
XXXI-16 од 16.5.2012. године. Управни суд је оценом навода тужбе, 
одговора на тужбу и списа предмета нашао да је тужба основана из 
следећих разлога:

Тужилац је у поднетом приговору Сенату истицао да је конкурс 
за избор у звање ванредног професора објављен 30.9.2008. године, 
па сматра да се Критеријуми за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, који су ступили на снагу 1.10.2008. године, 
на основу којих је, између осталог, донета оспорена одлука, не могу 
применити на предмете који су у поступку.

Управни суд је оценио да је оспореном одлуком Сената повређен 
закон на штету тужиоца јер је у образложењу одлуке Сената само 
наведено да приговор није основан, али да нису цењени наводи 
приговора да је конкурс објављен 30.9.2018. године, а да услови за 
избор по наведеном конкурсу нису цењени према Критеријумима 
који су били на снази у време објављивања конкурса, већ према 
Критеријумима који су ступили на снагу након тога, због чега сматра 
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да приговор није ни разматран, нити оспорена одлука садржи разлоге 
о томе који се критеријуми примењују у конкретном случају и који 
датум се узима као датум покретања поступка за избор у звање. При 
томе, разлози о датим наводима нису садржани ни у образложењу 
провостепене одлуке од 12.3.2009. године, нити је јасно означено 
применом којих Критеријума је цењена испуњеност услова за избор по 
наведеном конкурсу. Оспорена одлука је донета уз повреду одредбе чл. 
235. ст. 2. Закона о општем управном поступку којом је прописано да 
се у образложењу другостепеног решења морају оценити сви наводи 
жалбе (приговора). Суд је имао у виду да је Универзитет у одговору на 
тужбу навео применом којих критеријума су цењени услови за избор по 
предметном конкурсу, али да то не отклања овај недостатак оспореног 
акта, јер је то требало да буде садржано у образложењу одлуке Сената.

С обзиром на то да је Законом о управним споровима („Службени 
гласник РС“, број 111/09) прописано је да када суд поништи акт 
против кога је био покренут управни спор, предмет се враћа у стање 
поновног решавања по жалби, Сенат Универзитета је на седници 
одржаној 21.1.2015. године поново разматрао приговор кандидата 
др Милорада Јанића, број 2404/3 од 6.4.2009. године на одлуку 
Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, број: 612-
19/15/09 од 12.03.2009. године, као и мишљење Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука од 23.06.2009. године по питању 
навода из приговора.

На основу наведеног, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.1.2015. године, утврдио је да је приговор др Милорада Јанића 
неоснован и да он не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона 
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду 
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, из следећих разлога:

1. Шумарски факултет је дана 30.09.2008. године у листу Послови 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу научну 
област Геодезија, на основу претходно обављене процедуре на 
Факултету. 

2. Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08 и 144/08) 
прописано да ће се ови критеријуми примењивати од 1. октобра 2008. 
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године (члан 8.), а чланом 9. прописано је да ступају на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Гласнику Универзитета“ (5. април 2008. године). 
С тим у вези, 30.09.2008. године Универзитет је упутио допис деканима 
факултета, a пре тога и председницима већа научних области, да ће се 
приликом избора у звања наставника по конкурсима расписаним после 
5. априла 2008. године, ови критеријуми примењивати од 1. октобра 
2008. године. Дакле , на седницама већа научних области се од 1. октобра 
2008. године на све изборе у звања примењују Критеријуми, уколико је 
конкурс расписан после 5. априла 2008. године.

С обзиром на то да је конкурс за избор у звање ванредног 
професора на који се пријавио др Милорад Јанић расписан 30.9.2008. 
године, дакле скоро 6 месеци после ступања на снагу Критеријума 
(5. април 2008.), а да је захтев Шумарског факултета за избор у звање 
др Милорада Јанића разматран на седници Већа научних области 
одржаној 12.03.2009. године, дакле 5 месеци после почетка примене 
Критеријума (1.10.2008.), одлучено је као у изреци.

Од 36 присутних чланова Сената у моменту гласања, за 
прихватање приговора др Милорада Јанића није гласао ниједан члан 
Сената, против прихватања приговара било је 36 чланова Сената, а 
ниједан члан Сената није био „уздржан“.

Како је одлуком Већа научних области грађевинско-урбанистичких 
наука, број 61202-2680/2-14 од 1. јула 2014. године др Милорад Јанић 
изабран у звање ванредног професора на Универзитету у Београду – 
Шумарски факултет за ужу научну област Геодезија, по новом конкурсу 
који је расписан 5.3.2014. године, а по стицању услова за избор у звање, 
престали су разлози за даље вођење управног спора.

Поука о правном леку:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у 

звање може покренути управни спор пред Управним судом у року од 
30 дана од дана пријема одлуке. 

(Београд, 21. јануар 2015. године; Број: 612-20150/7-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 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 на предлог 
Наставно-научног већа Филолошког факултета број 3108/1 од 
9.12.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Дарко Танасковић, редовни професор 
Филолошког факултета, чланства у Већу научних области друштвено-
хуманистичких наука.

2. Именујe се др Љиљана Марковић, редовни професор 
Филолошког факултета, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 15. децембар 2014. године; Број: 612-5722/2-2014)

 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, 165/11 и 180/14), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука број 
3735/1 од 24.12.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Сњежана Миливојевић, редовни професор 
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области 
друштвено-хуманистичких наука, на лични захтев.

2. Именујe се др Мирјана Васовић, редовни професор Факултета 
политичких наука, за члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 12. јануар 2015. године; Број: 612-47/2-2015)

 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, 165/11 и 180/14), а на 
предлог Наставно-научног већа Православног богословског факултета 
број 1170/12од 29.12.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Ксенија Кончаревић, редовни професор 
Православног богословског факултета, чланства у Већу научних 
области друштвено-хуманистичких наука, због престанка радног 
односа на Факултету

2. Именујe се др Богољуб Шијаковић, редовни професор 
Православног богословског факултета,  за члана Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 27. јануар 2015. године; Број: 612-264/2-2015)

 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, 165/11 и 180/14), на 
предлог Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета 
број 35/382 од 18.12.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Именујe се др Петар Ускоковић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета за члана Већа научних области 
техничких наука, уместо преминулог проф.др Радослава Алексића.

2. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
30. новембра 2016.године.

(Београд, 8. јануар 2015. године; Број: 612-6011/2-14)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.


