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На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 186/15 ‒ пречишћени 
текст) и члана 5. Пословника Савета Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници 
одржаној 4.2.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ др Бранко Ковачевић, редовни професор 
Електротехничког факултета, за председника Савета Универзитета 
у Београду, на период од три године. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/5-16)

 П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И 
 САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 1902

На основу члана 39. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 186/15 ‒ пречишћени 
текст) и чл. 5. и 10. Пословника Савета Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници 
одржаној 4.2.2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА

БИРА СЕ проф. др Петар Шкундрић, представник оснивача у 
Савету Универзитета у Београду, за заменика председника Савета 
Универзитета у Београду. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/6-16)

 П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И 
 САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 3

На основу чл. 3. Пословника Савета Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број: 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на првој, конститутивној седници 
одржаној 4.2.2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Верификују се мандати следећих чланова Савета 
Универзитета у Београду из реда представника Универзитета за 
мандатни период од три године, из реда представника оснивача до 
разрешења и из реда представника студената, за мандатни период 
од годину дана:

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
друштвено-хуманистичких наука (5):

1. др Благоје Пауновић, редовни професор Економског 
факултета

2. др Слободан Марковић, редовни професор Правног 
факултета

3. др Раде Кисић, редовни професор Православног-
богословског факултета

4. др Весна Кнежевић-Предић, редовни професор Факултета 
политичких наука

5. др Гордана Јовановић, редовни професор Филозофског 
факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
медицинских наука (4):

6. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета 
7. др Александар Тодоровић, редовни професор 

Стоматолошког факултета
8. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета 

ветеринарске медицине
9. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског 

факултета



Гласник Универзитета у Београду, бр. 1904

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
природно-математичких наука (4):

10. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког 
факултета

11. др Драгомир Станисављев, редовни професор Факултета 
за физичку хемију

12. др Лазар Лазић, редовни професор Физичког факултета
13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског 

факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације 
техничко-технолошких наука (7): 

14. др Снежана Маринковић, редовни професор Грађевинског 
факултета

15. др Бранко Ковачевић, редовни професор Електротехничког 
факулета

16. др Александар Јововић, редовни професор Машинског 
факултета

17. др Драган Игњатовић, редовни професор Рударско-
геолошког факултета

18. др Ендре Ромхањи, редовни професор Технолошко-
металуршког факултетета

19. др Милан Мартић, редовни професор Факултета 
организационих наука

20.______________________________________

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (2): 
21. др Олгица Недић, научни саветник Института за примену 

нуклеарне енергије-ИНЕП’’
22. др Марина Соковић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

Представници студената (5):
23. Владислав Токовић, студент Технолошко-металуршког 

факултета
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24. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког 
факултета

25. Валентина Караџић, студент Биолошког факултета
26. Дамјан Андоновски, студент Факултета спорта и физичког 

васпитања
27. Станко Дебељаковић, студент Правног факултета

Представници оснивача (5):
28. проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и 

министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
29. др Златибор Лончар, министар здравља
30. Никола Селаковић, министар правде и државне управе 
31. проф. др Петар Шкундрић
32. проф. др Драган Гламочић, саветник председника Владе 

Републике Србије

Представник ненаставног особља (1): 
33. Владимир Марковић, самостални стручни сарадник у 

Стручној служби Универзитета

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/4-16)

 П Р Е Д С Е Д А В А Ј У Ћ И 
 САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 1906

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, 99/14, 45/15 ‒ аутентично тумачење 
и 68/15), чл. 40. ст. 1. тач. 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. 
фебруара 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2016. 
годину, број 06-176/10-16.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/10-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 51. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и чл. 40. ст. 1. тач. 15. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“ број 186/15 ‒ пречишћени текст), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 4.2.2016. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и набавки Универзитета у 
Београду за 2016. годину, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/11-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 1908

На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст) и члана 3. Одлуке о оснивању Заједничког 
центра Јапан ‒ Србија за промоцију науке и технологије на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 141/08 и 159/11), Савет Универзитета, на седници одржаној 
4.2.2016. године, доноси

О Д Л У К У

1. Именује се др Драган Mитраковић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета, за директора Заједничког 
центра Јапан ‒ Србија за промоцију науке и технологије на 
Универзитету у Београду.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/9-16)

  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана члана 40. став 1. тачка 9. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Сената Универзитета у Београду 
од 21.10.2015. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 4. фебруара 2016. године, донео је 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ  

ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „БИОФОТОНИКА“  
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за докторске академске 
студије област – „Биофотоника“, износи 160.000,00 (словима: сто 
шесдесет хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 4.000 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, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/12-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19010

На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 4.2.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи чланови Управног одбора 
Универзитетске библиотеке из реда запослених у Библиотеци, због 
истека мандата:

1. Миле Стијеповић, запослен у сектору за набавку и обраду 
библиотечког материјала

2. Адам Софронијевић, запослен у сектору за научне 
информације и развој.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Универзитетске 
библиотеке из реда запослених у Библиотеци:

1. Миле Стијеповић, запослен у сектору за набавку и обраду 
библиотечког материјала

2. др Драгана Столић, запослена у сектору за научне 
информације и развој.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/13-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број186/15 ‒ 
пречишћени текст), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 4.2.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

ИМЕНУЈУ СЕ следећи представници Универзитета у Београду 
у Скупштину АКУД-а „Бранко Крсмановић“:

1. др Ана Јаковљевић, директор Центра за обезбеђење 
квалитета 

2. Павле Иветић, стручни сарадник у Сектору за међународну 
и међууниверзитетску сарадњу у Стручној служби Универзитета.

3. др Владимир Микић, стручни сарадник у Сектору за студије 
и науку у Стручној служби Универзитета.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/14-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19012

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 186/15 ‒ 
пречишћени текст) и Извештаја Централне пописне комисије за 
спровођење пописа имовине и обавеза, Савет Универзитета, на 
седници одржаној 25.2.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Централне пописне комисије о извршеном 
годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. 
године, број 612-5401/2015/18 од 18.2.2016. године.

(Београд, 25. фебруар 2016. године; Број: 06-775/4-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 13

На основу чл. 53. ст. 1. тач. 4. 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 68/15), чл. 40. ст. 1. 
тач. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду’’, број 186/15 ‒ пречишћени текст), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. фебруара 2016. године, донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета 
у Београду за 2015. годину, број 40101-14/.

(Београд, 25. фебруар 2016. године; Број: 06-775/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19014

На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15), а у вези са 
одредбама члана 18. Закона о буџету Републике Србије за 2016. 
годину („Службени гласник РС“, број 103/15), Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 25.2.2016. године, донео је

О Д Л У К У

1. Прихвата се Закључак Већа Градске општине Стари 
град, број 020-3-68/16 од 4.2.2016. године, којим се Универзитет 
у Београду одређује за корисника пословних просторија, без 
накнаде, на период од пет година, у згради у улици Балканска број 
4 у Београду, постојећих на кат. парц. 2950, КО Стари град, и то:

– пословних просторија на првом спрату зграде у површини 
од 232,74м2;

– послових просторија на другом спрату зграде у површини 
од 233,74м2;

– пословних просторија на трећем спрату зграде у површини 
од 239, 46м2;

– пословних просторија на четвртом спрату зграде у површини 
од 81,11м2.

2. Међусобна права и обавезе између Градске општине 
Стари град у Београду и Универзитета у Београду биће регулисани 
посебним уговором, по прибављању сагласности од стране 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

3. Пословне просторије из тачке 1. биће одлуком Савета 
Универзитета додељене на коришћење студентским удружењима и 
организацијама чији је оснивач Универзитет у Београду, o чему ће 
Градска општина Стари град бити претходно обавештена.

О Б Р А З Л О Ж E Њ Е

Градска општина Стари град обновила је Закључак о уступању 
на коришћење пословних просторија, без накнаде, за наредни 
период од пет година, у згради у улици Балканска број 4 у Београду.
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Пословне просторије у зграду у улици Балканска број 4 у 
Београду Универзитет је до сада уступао на коришћење:

– Савезу студената Београда;
– АКУД-у „Бранко Крсмановић“;
– Универзитетском спортском савезу;
– Здравствено потпорном удружењу студената.

Већина поменутих организација своју делатност обавља у 
овом простору од 1947. године.

(Београд, 25. фебруар 2016. године; Број: 06-775/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19016

На основу члана 40. став 1. тачка 13. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 25.2.2016. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Вићентијевић, студент Факултета 
спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, за члана 
Управног одбор Универзитетског спортског савеза Београда.

(Београд, 25. фебруар 2016. године; Број: 06-775/6-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 23. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Легата Данице и Ивана 
Феофилактова због истека мандата: 

1. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет,
2. Проф. др Александар Јовановић, Учитељски факултет,
3. Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет,
4. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет,
5. Страхиња Манић, студент Факултет организационих наука.

(Београд, 04. фебруар 2016. године; Број: 06-176/32-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19018

На основу члана 15. Статута Фондације Милана Стефановића – 
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011. 
године и члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Милана 
Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке због истека мандата: 

1. Проф. др Маја Леви-Јакшић, Факултет организационих 
наука, 

2. Проф. др Стипе Ловрета, Економски факултет, 
3. Проф. др Снежана Пејчић-Тарле, Саобраћајни факултет, 
4. Проф. др Мила Павловић, Географски факултет,
5. Огњен Поповић, студент Факултета политичких наука. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/34-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4 од 24.01.2012. године и 
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације „Нови 
добротвори Универзитета у Београду“ због истека мандата: 

1. Проф. др Владимир Костић, Медицински факултет, 
2. Проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности, 
3. Проф. др Милош Недељковић, Машински факултет, 
4. Др Драган Поповић, Институт за физику, 
5. Проф. др Радивој Митровић, Машински факултет.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/35-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19020

На основу члана 16. Статута Фондације Oлге и Миодрага 
Л.Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Oлге и 
Миодрага Л. Панића због истека мандата: 

1. Проф. др Александрa Крстић-Фурунџић, Архитектонски 
факултет, 

2. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет, 
3. Проф. др Владица Цветковић, Рударско геолошки факултет, 
4. Проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет,
5. Вања Цветковић, студент Факултета за специјалну едукацију 

и рехабилитацију. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/36-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације „Сестре 
Булајић“ због истека мандата: 

1. Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет, 
2. Проф. др Шћепан Миљанић, Факултет за физичку, 
3. Проф. др Миодраг Матељевић, Математички факултет, 
4. Проф. др Драгица Крговић, представник оснивача 

Фондације, 
5. Богдан Илић, студент проректор. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/37-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19022

На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, 
број: 06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Ђоке 
Влајковића због истека мандата: 

1. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих 
наука,

2. Проф. др Љиљана Гавриловић, Географски факултет, 
3. Проф. др Слободан Гвозденовић, Саобраћајни факултет, 
4. Проф. др Шефика Алибабић Хоџић, Филозофски факултет, 
5. Др Зоран Ђукановић, Архитектонски факултет.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/38-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба 
Маринковића, број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Драгољуба 
Маринковића због истека мандата: 

1. Проф. др Јасмина Ковачевић, Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, 

2. Проф. др Александар Липковски, Математички факултет, 
3. Др Дејан Молнар, Економски факултет, 
4. Проф. др Весна Матовић, Фармацеутски факултет, 
5. Проф. др Војислав Илић, Факултет ветеринарске медицине. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/39-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19024

На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана, 
број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Гашић др 
Живана због истека мандата: 

1. Проф. др Владимир Мако, Архитектонски факултет, 
2. Проф. др Александар Липковски, Математички факултет, 
3. Проф. др Михаило Тимотијевић, Архитектонски факултет, 
4. Проф. др Снежана Пејчић-Тарле, Саобраћајни факултет,
5. Милица Новаковић, студент Биолошког факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/40-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије 
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору „Задужбине Глише и 
Марије Ракић из Земуна“ због истека мандата: 

1. Проф. др Бојан Бабић, Машински факултет, 
2. Проф. др Бранислав Тодић, Филозофки факултет, 
3. Проф. др Милутин Крстић, Шумарски факултет, 
4. Проф. др Јелица Протић, Електротехнички факултет,
5. Јован Првуловић, студент Факултета безбедности.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/41-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19026

На основу члана 19. Статута Задужбине Љубице М. 
Здравковић, број: 06-17571/11-12 од 23.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Љубице 
М. Здравковић због истека мандата: 

1. Проф. др Милица Јовановић-Поповић, Архитектонски 
факултет, 

2. Проф. др Мирјана Вујашковић, Стоматолошки факултет, 
3. Проф. др Слободан Ступар, Машински факултет, 
4. Проф. др Далибор Солдатић, Филолошки факултет, 
5. Проф. др Марко Иветић, Грађевински факултет.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/43-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 16. Статута „Задужбине Луке Ћеловића 
– Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине „Луке 
Ћеловића – Требињца“ због истека мандата: 

1. Проф. др Мила Павловић, Географски факултет 
2. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет, 
3. Др Дејан Радовић, Биолошки факултет, 
4. Др Зоран Ђукановић, Архитектонски факултет,
5. Миливоје Ћорић, студент Пољопривредног факултета.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/42-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19028

На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и 
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Миливоја 
Јовановића и Луке Ћеловића због истека мандата: 

1. Проф. др Жика Бујуклић, Правни факултет, 
2. Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет, 
3. Проф. др Слободан Марковић, Правни факултет, 
4. Проф. др Слађана Бенковић, Факултет организационих 

наука,
5. Милица Мојсиловић, студент Филолошког факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/44-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 29

На основу члана 15. Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Раде и 
Милана Вукићевића због истека мандата: 

1. Проф. др Светлана Вујовић, Медицински факултет , 
2. Др Ђорђе Митровић, Економски факултет, 
3. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет, 
4. Др Нела Пушкаш, Медицински факултет,
5. Срђан Степановић, студент Стоматолошког факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/45-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19030

На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Светозара 
Видаковића и жене Магдалене због истека мандата: 

1. Проф. др Ивица Радовић, Факултет безбедности, 
2. Проф. др Небојша Васић, РГФ, 
3. Проф. др Влатка Вајс, Институт за хемију, технологију и 

металургију,
4. Проф. др Александар Јовановић, Учитељски факултет,
5. Стефан Копривица, студент Грађевинског факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/46-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 31

На основу члана 16. Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Вeселина 
Лучића због истека мандата: 

1. Проф. др Софија Стефановић, 
2. Проф. др Ендре Ромхањи, Технолошко-металуршки 

факултет,
3. Проф. др Вера Иланковић, Факултет за спец. едук. и рехаб., 
4. Проф. др Винка Филиповић, Факултет организационих 

наука 
5. Др Милош Ковић, доцент, Филозофски факултет.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/47-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19032

На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Фондације Косте 
Мигрића због истека мандата: 

1. Проф. др Александар Петровић, Машински факултет, 
2. Проф. др Мирољуб Милинчић, Географски факултет, 
3. Проф. др Милан Мартић, Факултет организационих наука, 
4. Проф. др Петар Марин, Биолошки факултет,
5. Милош Станковић, асистент, Правни факултет. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/33-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића, 
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине Влајка 
Каленића због истека мандата: 

1. Проф. др Миомир Јакшић, Економски факултет, 
2. Проф. др Драгана Цветковић, Биолошки факултет, 
3. Проф. др Јасминка Хасанбеговић, Правни факултет, 
4. Проф. др Славиша Орловић, Факултет политичких наука,
5. Димитрије Цицмиловић, студент Математичког факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/48-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19034

На основу члана 16. Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Одбору Задужбине „Mr Ph 
Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ због 
истека мандата: 

1. Проф. др Марко Бацковић, Економски факултет, 
2. Проф. др Нада Ковачевић, Фармацеутски факултет, 
3. Проф. др Босиљка Плећаш-Соларовић, Фармацеутски 

факултет, 
4. Проф. др Милена Шешић-Драгичевић, председник оснивач 

Фондације,
5. Анђелко Цајковић, студент Електротехничког факултета. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/49-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 35

На основу члана 16. Статута Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 
24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Mr Ph Љубица 
Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“: 

1. Проф. др Марко Бацковић, ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

2. Проф. др Нада Ковачевић, ЈМБГ: , 
Фармацеутски факултет, 

3. Проф. др Босиљка Плећаш-Соларовић, ЈМБГ: 
, Фармацеутски факултет,

4. Проф. др Милена Шешић-Драгичевић, ЈМБГ: 
, представник оснивача Фондације,

5. Лука Марошанин, ЈМБГ: , студент 
Фармацеутског факултета

II. Мандат чланова Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ траје четири године. 
Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Mr Ph Љубица Војтех 
Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“ – представника 
студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/67-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић. с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19036

На основу члана 17. Статута Задужбине Влајка Каленића, 
број: 06-17567/14-12 од 22.12.2011. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Влајка 
Каленића: 

1. Проф. др Миомир Јакшић, ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

2. Др Ирена Јанковић, доцент, ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

3. Проф. др Никола Бодирога, ЈМБГ: , 
Правни факултет, 

4. Др Бојан Радак, ЈМБГ: , Институт 
Винча,

5. Тијана Вукићевић, ЈМБГ: , студент 
Економског факултета. 

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Влајка Каленића траје 
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Влајка 
Каленића ‒ представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/66-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 37

На основу члана 16. Статута Задужбине Вeселина Лучића, 
број: 06-291/14-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Вeселина 
Лучића: 

1. Академик Милан Дамњановић, ЈМБГ: , 
Физички факултет, 

2. Проф. др Миодраг Марковић, ЈМБГ: , 
Филозофски факултет, 

3. Проф. др Вера Иланковић, ЈМБГ:, 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 

4. Проф. др Винка Филиповић, ЈМБГ: , 
Факултет организационих наука, 

5. Проф. др Софија Стефановић, ЈМБГ: , 
Филозофски факултет.

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Вeселина Лучића траје 
четири године. 

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/65-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19038

На основу члана 17. Статута Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене, број: 06-299/5-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Светозара 
Видаковића и жене Магдалене: 

1. Проф. др Ивица Радовић, ЈМБГ: , 
Факултет безбедности,

2. Проф. др Небојша Васић, ЈМБГ: , 
Рударско-геолошки факултет, 

3. Проф. др Влатка Вајс, ЈМБГ: , 
Институт за хемију, технологију и металургију, 

4. Др Јелена Лепетић, доцент, ЈМБГ: , 
Правни факултет,

5. Марија Радовановић, ЈМБГ: , студент 
Филолошког факултета.

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Светозара Видаковића 
и жене Магдалене траје четири године. Изузетно, мандат члана 
Одбора Задужбине Светозара Видаковића и жене Магдалене – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/64-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 39

На основу члана 15. Статута Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића, број: 06-17566/21-12 од 21.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића: 

1. Проф. др Светлана Вујовић, ЈМБГ: , 
Медицински факултет,

2. Проф. др Татјана Симић, ЈМБГ: , 
Медицински факултет,

3. Др Ђорђе Митровић, ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

4. Др Нела Пушкаш, доцент, ЈМБГ: , 
Медицински факултет,

5. Милош Бањац, ЈМБГ: , студент 
Медицинског факултета.

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Раде и Милана 
Вукићевића траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
Задужбине Раде и Милана Вукићевића – представника студента 
траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/63-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19040

На основу члана 19. Статута Задужбине Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 од 22.12.2011. године и 
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Миливоја 
Јовановића и Луке Ћеловића: 

1. Академик Богдан Шолаја, ЈМБГ: , 
Хемијски факултет,

2. Проф. др Слађана Бенковић, ЈМБГ: , 
Факултет организационих наука

3. Др Јелена Филиповић, доцент, ЈМБГ: , 
Економски факултет,

4. Урош Новаковић, асистент, ЈМБГ:  , 
Правни факултет,

5. Стефан Танасковић, ЈМБГ: , студент 
Правног факултета. 

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Миливоја Јовановића 
и Луке Ћеловића траје четири године. Изузетно, мандат члана 
Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића – 
представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/62-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 41

На основу члана 19. Статута Задужбине Љубице М. 
Здравковић, број: 06-17571/11-12 од 23.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Љубице М. 
Здравковић: 

1. Проф. др Милица Јовановић-Поповић, ЈМБГ: 
, Архитектонски факултет, 

2. Проф. др Мирјана Вујашковић, ЈМБГ: , 
Стоматолошки акултет, 

3. Проф. др Љубодраг Савић, ЈМБГ: , 
Грађевински факултет,

4. Др Јелена Лепетић, доцент, ЈМБГ: , 
Правни факултет, 

5. Асистент Снежана Дабић, ЈМБГ: , 
Правни факултет.

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Љубице М. Здравковић 
траје четири године.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/61-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19042

На основу члана 16. Статута Задужбине „Луке Ћеловића 
– Требињца“, број: 06-294/5-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине „Луке Ћеловића 
– Требињца“: 

1. Др Милош Станковић, асистент, ЈМБГ: , 
Правни факултет,

2. Проф. др Ђорђе Фира, ЈМБГ: , 
Биолошки факултет,

3. Проф. др Александар Петровић, ЈМБГ: , 
Машински факултет, 

4. Др Зоран Ђукановић, ЈМБГ: , 
Архитектонски факултет,

5. Милош Ђоковић, ЈМБГ: , студент 
Машинског факултета. 

II. Мандат чланова Одбора Задужбине „Луке Ћеловића – 
Требињца“ траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
Задужбине „Луке Ћеловића – Требињца“ – представника студента 
траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/60-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 43

На основу члана 19. Статута „Задужбине Глише и Марије 
Ракић из Земуна“, број: 06-293/4-12 од 24.01.2012. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора „Задужбине Глише и 
Марије Ракић из Земуна“: 

1. Проф. др Бојан Бабић, ЈМБГ: , 
Машински факултет, 

2. Проф. др Војин Недељковић, ЈМБГ: , 
Филозофки факултет,

3. Проф. др Милун Крстић, ЈМБГ: , 
Шумарски факултет, 

4. Проф. др Јелица Протић, ЈМБГ: , 
Електротехнички факултет,

5. Милош Ђоковић, ЈМБГ: , студент 
Машинског факултета.

II. Мандат чланова Одбора „Задужбине Глише и Марије Ракић 
из Земуна“ траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
„Задужбине Глише и Марије Ракић из Земуна“ – представника 
студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/59-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19044

На основу члана 15. Статута Задужбине Гашић др Живана, 
број: 06-297/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Гашић др 
Живана: 

1. Проф. др Владимир Мако, ЈМБГ: , 
Архитектонски факултет, 

2. Проф. др Александар Липковски, ЈМБГ: 
, Математички факултет, 

3. Др Ана Ћирић, ЈМБГ: , Институт за 
биолошка истраживања «Синиша Станковић», 

4. Др Александар Цвјетић, доцент, ЈМБГ: , 
Рударско-геолошки факултет,

5. Милица Сибиновић, ЈМБГ: , студент 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. 

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Гашић др Живана траје 
четири године. Изузетно, мандат члана Одбора Задужбине Гашић 
др Живана – представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/58-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 45

На основу члана 15. Статута Задужбине Драгољуба 
Маринковића, број: 06-17569/13-12 од 21.12.2011. године и члана 
23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Драгољуба 
Маринковића: 

1. Проф. др Јасмина Ковачевић, ЈМБГ: , 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,

2. Проф. др Александра Кораћ, ЈМБГ: , 
Биолошки факултет,

3. Др Дејан Молнар, ЈМБГ: , Економски 
факултет, 

4. Проф. др Весна Матовић, ЈМБГ: , 
Фармацеутски факултет, 

5. Проф. др Ратко Ристић, ЈМБГ: , 
Шумарски факултет. 

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Драгољуба 
Маринковића траје четири године.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/57-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19046

На основу члана 15. Статута Задужбине Ђоке Влајковића, 
број: 06-292/9-12 од 23.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Задужбине Ђоке 
Влајковића: 

1. Академик Богдан Шолаја, ЈМБГ: , 
Хемијски факултет,

2. Др Саша Ранђеловић, доцент, ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

3. Проф. др Слободан Гвозденовић, ЈМБГ: 
, Саобраћајни факултет,

4. Проф. др Драган Војводић, ЈМБГ: , 
Филозофски факултет, 

5. Проф. др Влатка Вајс, ЈМБГ: , 
Институт за хемију, технологију и металургију.

II. Мандат чланова Одбора Задужбине Ђоке Влајковића траје 
четири године.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/56-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 47

На основу члана 17. Статута Фондације „Сестре Булајић“, 
број: 06-298/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Сестре 
Булајић“: 

1. Проф. др Владимир Мако, ЈМБГ: , 
Архитектонски факултет

2. Проф. др Драгица Крговић, ЈМБГ: , 
представник оснивача Фондације,

3. Проф. др Шћепан Миљанић, ЈМБГ: , 
Факултет за физичку хемију,

4. Проф. др Миодраг Матељевић, ЈМБГ: , 
Математички факултет,

5. Марија Радовановић, ЈМБГ: , студент 
Филолошког факултета.

II. Мандат чланова Одбора Фондације „Сестре Булајић“ траје 
четири године.Изузетно, мандат члана Одбора Фондације „Сестре 
Булајић“ – представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/55-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19048

На основу члана 16. Статута Фондације Oлге и Миодрага Л. 
Панића, број: 06-296/4-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Oлге и Миодрага 
Л. Панића: 

1. Проф. др Милица Јовановић-Поповић, ЈМБГ: 
, Архитектонски факултет,

2. Проф. др Татјана Симић, ЈМБГ: , 
Медицински факултет,

3. Проф. др Владица Цветковић, ЈМБГ: , 
Рударско геолошки факултет, 

4. Проф. др Весна Матовић, ЈМБГ: , 
Фармацеутски факултет,

5. Маријана Јовичић, ЈМБГ: , студент 
Фармацеутског факултета.

II. Мандат чланова Одбора Фондације Oлге и Миодрага Л. 
Панића траје четири године. Изузетно, мандат члана Одбора 
Фондације Oлге и Миодрага Л. Панића – представника студента 
траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/54-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 49

На основу члана 23. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст) Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Легата Данице и Ивана 
Феофилактова: 

1. Проф. др Татјана Симић, Медицински факултет,
2. Асистент Урош Новаковић, Правни факултет,
3. Проф. др Љиљана Бајић,Филолошки факултет,
4. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет,
5. Милица Новаковић, студент Биолошког факултета. 

II. Мандат чланова Легата Данице и Ивана Феофилактова 
траје четири године. Изузетно, мандат члана Легата Данице и 
Ивана Феофилактова – представника студента траје једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/50-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19050

На основу члана 15. Статута Фондације Косте Мигрића, број: 
06-301/5-12 од 24.01.2012. године и члана 23. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст) Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Косте Мигрића: 
1. Проф. др Александар Петровић, ЈМБГ: , 

Машински факултет,
2. Проф. др Мирољуб Милинчић, ЈМБГ: , 

Географски факултет,
3. Проф. др Милан Мартић, ЈМБГ: , 

Факултет организационих наука,
4. Проф. др Петар Марин, ЈМБГ: , 

Биолошки факултет, 
5. Др Милош Станковић, асистент, ЈМБГ: , 

Правни факултет.

II. Мандат чланова Одбора Фондације Косте Мигрића траје 
четири године.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/51-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковечевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 51

На основу члана 15. Статута Фондације Милана Стефановића – 
Смедеревца и супруге Даринке, број: 06-17570/14-12 од 26.12.2011. 
године и члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, 
донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације Милана 
Стефановића – Смедеревца и супруге Даринке: 

1. Проф. др Маја Леви-Јакшић, ЈМБГ: , 
Факултет организационих наука 

2. Проф. др Дејан Трифуновић, ЈМБГ: , 
Економски факултет,

3. Проф. др Иван Алексић, ЈМБГ: , 
Грађевински факултет,

4. Др Данијела Максимовић-Иванић, ЈМБГ: 
, Институт за биолошка истраживања 
«Синиша Станковић»,

5. Ива Илић, ЈМБГ: , студент Економског 
факултета.

II. Мандат чланова Одбора Фондације Милана Стефановића 
– Смедеревца и Супруге Даринке траје четири године. Изузетно, 
мандат члана Одбора Фондације Милана Стефановића – 
Смедеревца и Супруге Даринке – представника студента траје 
једну годину.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/52-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19052

На основу члана 15. Статута Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“, број: 06-300/4 од 24.01.2012. године и 
члана 23. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст) Савет Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 04.02.2016. године, донео је

О Д Л У К У

I. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Одбора Фондације „Нови 
добротвори Универзитета у Београду“: 

1. Академик Марко Анђелковић, ЈМБГ: , 
Биолошки факултет, 

2. Проф. др Ивица Радовић, ЈМБГ: , 
Факултет безбедности, 

3. Проф. др Милош Недељковић, ЈМБГ: , 
Машински факултет, 

4. Др Саша Ранђеловић, доцент ЈМБГ: , 
Економски факултет, 

5. Проф. др Радивој Митровић, ЈМБГ: , 
Машински факултет. 

II. Мандат чланова Одбора Фондације „Нови добротвори 
Универзитета у Београду“ траје четири године.

(Београд, 4. фебруар 2016. године; Број: 06-176/53-16)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(Гласник Универзитета у Београду број: 186/15–пречишћени текст) 
и Одлуке Савета Универзитета о оснивању Франкофоног центра за 
универзитетску успешност, број 06-2909/7-15 од 24.09.2015. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.11.2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ  
ФРАНКОФОНОГ ЦЕНТРА ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКУ УСПЕШНОСТ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се унутрашња организација и 
рад Франкофоног центра за универзитетску успешност (у даљем 
тексту: Центар).

Члан 2.

Центар je организациона јединица Универзитета у Београду 
(у даљем тексту: Универзитет), који је основан у складу са 
обавезама преузетим по основу Споразума између Универзитета 
и Универзитетске агенције за франкофонију, пословни број 68-
3292/3-14 од 20.10.2014. године (у даљем тексту: Споразум).

Центар обавља делатност у просторијама Универзитетске 
библиотеке „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра бр. 
71, Београд (у даљем тексту: Библиотека). 

Члан 3.

Центар је образовни простор опремљен савременим 
наставним средствима и техничком опремом, отворен за све 
студенте, наставнике, научнике, сараднике, истраживаче, 
ненаставно особље и друге учеснике у процесу високог образовања, 
научног истраживања и стручног рада Универзитета, као и за све 
кориснике Библиотеке са циљем да се континуирано и стручно 
ради на ширењу и развоју франкофоне науке и културе, као и на 
представљању научних и културних достигнућа. 
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II. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА

Члан 4.
У циљу развоја франкофоне науке и културе, Центар
1) наставницима и сарадницима Универзитета ставља на 

коришћење: 
•	 иновативна	 и	 подстицајна	 средства	 за	 унапређење	 предавања	
(најновија референтна литература, коришћење дидактичких база 
података и сл.);
•	 уређаје	за	дидактичко	анимирање	(видео	конференције,	читачи	
електронских књига, рад на интернету, рад у мрежама, језичке 
лабораторије и сл.);
•	 простор	за	континуирано	образовање;
•	 простор	за	размену	искустава	са	другим	корисницима	у	оквиру	
регионалне мреже центара за универзитетску успешност.

2) студентима, научницима, сарадницима, истраживачима, 
ненаставном особљу и другим учесницима у процесу високог 
образовања, научног истраживања и стручног рада Универзитета, 
као и другим корисницима Библиотеке ставља на располагање:
•	 место	слободног	приступа	различитим	ресурсима	на	француском	
језику и ресурсима за упознавање франкофоне науке и културе 
(књиге, часописи, базе докумената, филмови, ДВД носачи);
•	 простор	за	самостално	учење;
•	 простор	за	размену	искустава	са	другим	корисницима	у	оквиру	
регионалне мреже центара за универзитетску успешност.

Члан 5.
Активности Центра су:

•	 организација	 часова	 француског	 језика	 и	 других	 часова	 на	
француском језику за кориснике Центра;
•	 организација	 обука,	 семинара,	 предавања,	 округлих	 столова,	
видео-конференција, научних скупова и сл, усмерених на ширење 
и развој франкофоне науке и културе;
•	 извештавање	јавности	о	овим	активностима;
•	 слободан	 приступ	 корисника	 различитим	 ресурсима	 на	
француском језику и ресурсима за упознавање и развој франкофоне 
науке и културе;
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•	 самосталан	 рад	 корисника	 у	 простору	 Центра,	 у	 складу	 са	
циљевима и задацима Центра.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЦЕНТРА И НАДЛЕЖНА ТЕЛА

Члан 6.

Центар обавља послове из чл. 4. и 5. овог правилника у складу 
са Одлуком о оснивању и Споразумом.

Члан 7.
Рад Центра координира директор Центра кога именује ректор 

Универзитета, на две године, са могућношћу поновног именовања.
За директора Центра може бити именован наставник 

Универзитета, или истраживач у научном звању који је у 
радном односу на једном од факултета, или института у саставу 
Универзитета и који има одговарајуће референце и искуство у 
области француских и франкофоних студије.

Директор Центра је одговоран за рад Центра ректору 
Универзитета, у складу са овим правилником и Споразумом.

Члан 8.

Ректор Универзитета, на предлог директора Библиотеке, 
именује помоћника директора Центра, који помаже директору у 
раду и одговоран је за функционисање Центра.

За помоћника директора Центра може бити именован виши 
стручни сарадник запослен у Библиотеци, упућен у франкофоне 
студије и библиотекарско-информативне послове.

Помоћник директора Центра је одговоран за рад директору 
Центра, у складу са овим правилником и Споразумом.

Члан 9.

Директор Центра подноси предлог Годишњег програма 
активности Центра на усвајање ректору Универзитета, у складу са 
Споразумом. 

Директор Центра организује рад Центра у складу са усвојеним 
Годишњим програмом активности Центра, надгледа његове 
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активности и подноси Универзитету сваких шест месеци извештај 
о раду Центра, као и о стању инвентара и исправности техничке 
опреме у Центру. 

Члан 10.
Стручне и административно-техничке послове за потребе 

Центра обавља Стручна служба Универзитета. 
Послове чувања и одржавања техничке опреме и дидактичко-

библиотечког материјала обавља Библиотека. 

Члан 11.
Рад Центра прати и усмерава Савет Центра. Чланови Савета 

Центра су: проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу, 
проректор за пословање и развој кадрова и директор Библиотеке. 

Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу 
Универзитета председава седници Савета Центра. 

У одсуству проректора за међународну и међууниверзитетску 
сарадњу Универзитета, седници Савета председава члан кога он 
овласти. 

Члан 12.
Праћење активности Центра обавља Универзитетска агенција 

за Франкофонију (Agence Universitaire de la Francophonie), (у 
даљем тексту: АУФ), који врши и годишњу евалуацију рада Центра.

Члан 13.
Радно време Центра усклађује се са радним временом 

Библиотеке.
Центар је отворен за самосталан рад корисника радним 

даном од 10,00 до 14,00 часова. 

IV. СРЕДСТВА ЗА РАДА ЦЕНТРА

Члан 14.
Средства за оснивање и почетак рада Центра обезбеђена су од 

стране АУФ-а, на основу Споразума.
Средства за рад Центра обезбеђују се из донација.
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Члан 15.

Средства којима Центар располаже користе се у складу 
са потребама Центра према усвојеном Годишњем програму 
активности Центра и у складу са одредбама Споразума. 

Сва средства додељена од стране АУФ-а на основу Споразума 
уплаћују на девизни рачун Универзитета код Народне банке Србије.

Одлуку о начину трошења средстава која АУФ годишње стави 
на располагање Центру доноси Савет Центра.

Члан 16.

Центар може обогаћивати свој фонд наставних и научних 
средстава и путем донација. 

Члан 17.

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

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 61212-5440/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА СТУДЕНТЕ СА ХЕНДИКЕПОМ 

Члан 1.

У Правилнику о раду Универзитетског центра за студенате са 
хендикепом („Гласник Универзитета у Београду“, број 141/08), у 
члану 2. став 1. после речи: „са хендикепом“ додају се речи: „и 
осталим студентима из осетљивих друштвених група“. 

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
„Делатност Универзитетског центра је:
‒ развој и унапређење услова студирања студената са 

хендикепом и осталих студената из осетљивих друштвених група;
‒ унапређивања положаја студената са хендикепом и осталих 

студената из осетљивих друштвених група кроз посматрање 
социјалне димензије у високом образовању;

‒ развијање институционалних мера које доприносе једнаким 
могућностима при упису и током студија превасходно за студенте 
са хендикепом и остале студенте из осетљивих друштвених група;

‒ подршка за читање, скенирање и пребацивање уџбеника у 
аудио и електронски облик за студенте са хендикепом; 

‒ подршка у процесу превођења наставе на знаковни језик;
‒ пружање информација студентима са хендикепом и 

осталим студентима из осетљивих друштвених група о условима 
студирања и начинима подршке на факултетима, у процесу избора 
факултета, као и о могућностима запошљавања након завршетка 
студија;
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‒ организовање семинара и трибина и појављивање у медијима 
у циљу мотивисања студената са хендикепом и осталих студената 
из осетљивих друштвених група за упис на факултете, као и 
подизање нивоа свести јавности у Србији о питањима положаја 
ових студената;

‒ сарадња са релевантним институцијама у циљу побољшања 
положаја студената са хендикепом и осталих студената из 
осетљивих друштвених група и

‒ обављање и других послова за потребе студената са 
хендикепом и осталих студената из осетљивих друштвених група.’’

Члан 3.

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

(Београд, 21. октобар 2015; Број: 61212-5438/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 19. став 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ 
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ  

И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

Члан 1.

У Правилнику о раду Универзитетског центра за развој 
каријере и саветовање студената („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 136/07), у члану 2. став 1. после речи: „од значаја 
при“ додаје се реч: „студирању,“. 

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
„Делатност Универзитетског центра је:
– рад на развијању способности, знања и вештина студената 

које су кључне за успешно студирање и унапређење запошљивости 
;

– пружање информација студентима о могућностима 
додатног образовања, понудама за праксу и посао, каријерним 
могућностима током и након студија;

– пружање информација о стипендијским програмима у 
земљи и иностранству и другим видовима финансијске помоћи, као 
и упућивање на референтне високошколске установе и фондације;

– повезивање студената са послодавцима путем организовања 
програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама и 
организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;

– организовање презентација компанија, њихове пословне 
етике и политике одабира кадрова;
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– организовање предавања и радионица на теме преносивих 
вештина у сарадњи са стручњацима и сарадницима из пословног 
света;

– пружање саветодавнх услуга студентима који имају дилеме 
приликом избора каријере или позиционирања на тржишту рада 
после дипломирања и других услуга саветовања у погледу развоја 
каријере;

– реализација радионица и предавања на теме вештина 
управљања каријером;

– пружање услуга психосоцијалне подршке студентима 
из подзаступљених група у сарадњи са факултетима и другим 
релевантним институцијама;

– промовисање вредности и предности студирања 
средњошколцима из подзаступљених група у сарадњи са 
факултетима и другим релевантним институцијама;

– координација рада центара за развој каријере на 
факултетима у саставу Универзитета у Београду;

– сарадња са факултетима и другим центрима Универзитета 
у Београду у развијању институционалних мера које доприносе 
једнаким могућностима при упису и током студија превасходно за 
студенте из подзаступљених група;

– праћење остваривања стратешких циљева у области 
запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки менаџмент и 
стратешко планирање.»

Члан 3.

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

(Београд, 21. октобар; Број: 61212-5439/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19062

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 ‒ 
аутентично тумачење), и члана 79. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст) а на предлог факултета и Већа за студије при Универзитету, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 21. октобра 
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 2015/2016. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената 
који се уписују на студијске програме Универзитета у Београду 
односно на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 
2015/2016. годину, и то:

У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета, у школској 2015/2016. години уписаће се:
‒ на Рударско-геолошком факултету на студијске програме мастер 
академских студија:
‒ Рударско инжењерство ‒ 26 буџетских и 6 самофинансирајућих;
‒ Инжењерство нафте и гаса на српском језику -13 буџетских и 3 
самофинансирајућа, а на енглеском језику 0 студената;
‒ Геофизика ‒ 2 буџетска и 6 самофинансирајућих;

‒ на студијски програм мастер академских студија 
Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 ЕСПБ – 
70 студената, сви у статусу самофинансирајућих; на студијски 
програм мастер академских студија Тероризам, организовани 
криминал и безбедност 120 ЕСПБ – 30 студената, сви у статусу 
самофинансирајућих;

‒ на студијски програм докторских академских 
студија Биофотоника – укупно 10 студената, сви у статусу 
самофинансирајућих;
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‒ на студијски програм докторских академских студија 
политикологије ‒ међународне и европске студије ‒ укупно 20 
студената, 2 на терет буџета и 18 у статусу самофинансирајућих;

‒ на Грађевинском факултету на студијски програм 
докторских академских студија Грађевинарство ‒ укупно 20 
студената, 12 на терет буџета и 8 самофинансирајућих; Геодезија 
и геоинформатика ‒ укупно 5 студената, 3 на терет буџета и 2 
самофинансирајућа.

(Београд, 21. oктобар 2015. године; Број: 06-4587/3-2015)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19064

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 42. тачка 32. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћен текст,), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 21. октобра 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  
за школску 2015/2016. годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

У Конкурсу за упис на докторске академске студије у 
школској 2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. 
априла 2015. године додаје се студијски програм Биофотоника 
који изводи Универзитет у Београду.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/4-2015)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07‒ аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15) и члана 79. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст) а на предлог факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 25. новембра 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 2015/2016. 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 
2015/2016. годину, и то:

У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета, у школској 2015/2016. години уписаће се:

‒ на Архитеконском факултету на студијски програм 
докторских академских студија Архитектура и урбанизам – укупно 
28 студената (3 студента који се финансирају из буџета и 25 
самофинансирајућих студената).

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06-5193/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15) и члана 79. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15‒ 
пречишћени текст) а на предлог факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. децембра 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 2015/2016. 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 
2015/2016. годину, и то:

У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета, у школској 2015/2016. години уписаће се на студијске 
програме мастер академских студија:

Студијски програми чији је носилац Факултет политичких 
наука

– Политикологија ‒ политичко насиље и држава – 25 
студената, од чега 5 студената који се финансирају из буџета и 20 
самофинансирајућих студената;

– Политикологија ‒ Избори и изборне кампање ‒ 25 
студената, од чега 3 студента који се финансирају из буџета и 22 
самофинансирајућа студента;

– Социјални рад ‒ 40 студената, од чега 6 студената који се 
финансирају из буџета и 34 самофинансирајућа студента;

– Новинарство ‒ 24 студента, од чега 3 студента који се 
финансирају из буџета и 21 самофинансирајући студент;

– Културологија ‒ 24 студента, од чега 3 студента који се 
финансирају из буџета и 21 самофинансирајући студент;
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– Политикологија ‒ Интердисциплинарне мастер студије 
Југоисточне Европе – 22 студента, од чега 1 студент који се 
финансира из буџета и 21 самофинансирајући студент;

– Политикологија ‒ демократија и демократизација – 0 
студената (брише се из конкурса);

Студијски програм чији носилац је Медицински факултет:
– Менаџмент у систему здравствене заштите ‒ 0 студената 

(брише се из конкурса);

На студијски програм докторских академских студија чији 
носилац је Факултет политичких наука Политикологија – социјална 
политика и социјални рад уписаће се 0 студената (брише се из 
конкурса).

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 06-5746/5-2015)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19068

На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07‒ аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15) и члана 42. тачка 32. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћен текст), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23. децембра 2015. године донео је 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2015/2016. годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла 
2015. године додаје се студијски програм Политикологија – 
политичко насиље и држава (носилац Факултет политичких наука), 
а бришу се студијски програми Политикологија ‒ демократија 
и демократизација (носилац Факултет политичких наука) и 
Менаџмент у систему здравствене заштите (носилац Медицински 
факултет).

У Конкурсу за упис на докторске академске студије у школској 
2015/2016. години расписаном на седници одржаној 8. априла 2015. 
године брише се студијски програм Политикологија – социјална 
политика и социјални рад (носилац Факултет политичких наука).

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 06-5746/6-2015)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћен текст), и члана 
18. став 7. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 168/12), а на предлог Комисије за упис, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 23. децембра 2015. године донео, је 

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената у прву годину 
основних академских, интегрисаних академских и основних 
струковних студија за школску 2015/2016. годину, који је саставни 
део ове одлуке.*

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 06-5746/7-2015)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

* Извештај се налази на страници www.bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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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 и 180/14), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. децембра 2015. 
године донео је 

О Д Л У К У 
о утврђивању броја кандидата којима може бити додељено  
звање професор емеритус у школској 2015/2016. години

1. У текућој школској 2015/2016. години може се доделити 
звање професор емеритус за осам кандидата, професора у пензији 
Универзитета у Београду, и то за по два кандидата са сваке од 
четири групације факултета.

2. Предлог за доделу звања професор емеритус подноси се до 
31. јануара 2016. године. 

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

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 612-5554/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 18. Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Србије“ 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 90/2014, 68/2015) и члана 42. тачка 49. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 
186/15 ‒ пречишћен текст) Сенат Универзитета је, на седници 
одржаној 23. децембра 2015. године, донео 

О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
У СКУПШТИНУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ 

 ‒ IV САЗИВ

I
Утврђује се следећа структура представника Универзитета у 

Београду у Скупштини Конференције универзитетâ Србије ‒ IV 
сазив, при очекиваном броју од 26 представника:
Ректор ................................................................................. 1
Председник Савета ............................................................ 1
Декани факултета према групацијама наука ............... 23
 ‒ групација друштвено-хуманистичких наука ...... 8
 ‒ групација медицинских наука ............................. 4
 ‒ групација природно-математичких наука .......... 4
 ‒ групација техничко-технолошких наука ............ 8

II
Бирају се следећи представници Универзитета у Београду у 

Скупштину Конференције универзитетâ Србије:
1. проф. др Владимир Бумбаширевић ректор
2. председник Савета Универзитета
3. проф. др Александра Јовановић, Правни факултет
4. проф. др Бранислав Боричић, декан Економског факултета
5. проф. др Војислав Јелић, декан Филозофског факултета
6. проф. др Александра Вранеш, декан Филолошког факултета
7. проф. др Ивица Радовић, декан Факултета безбедности
8. проф. др Данимир Мандић, декан Учитељског факултета
9. проф. др Драган Симић, декан Факултета политичких наука
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10. проф. др Предраг Пузовић, декан Православног богословског 
факултета
11. проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета
12. проф. др Мирослав Вукадиновић, декан Стоматолошког 
факултета
13. проф. др Владо Теодоровић, декан Факултета ветеринарске 
медицине
14. проф. др Зорица Вујић, декан Фармацеутског факултета
15. проф. др Јаблан Дојчиловић, декан Физичког факултета
16. проф. др Иван Гржетић, декан Хемијског факултета
17. проф. др Владан Ђокић, декан Архитектонског факултета
18. проф. др Зоран Јовановић, декан Електротехничког факултета
19. проф. др Ђорђе Јанаћковић, декан Технолошко-металуршког 
факултета
20. проф. др Милија Сукновић, декан Факултета организационих 
наука
21. проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета
22. проф. др Милица Петровић, декан Пољопривредног факултета
23. проф. др Бранко Божић, декан Грађевинског факултета
24. проф. др Гордана Ћирић Марјановић, декан Факултетa за 
физичку хемију
25. проф. др Душан Поломчић, декан Рударско-геолошког 
факултета.
26. Проф. др Жељко Томановић, декан Биолошког факултета

II

Мандат именованим члановима траје три године од 
конституисања Четвртог сазива Скупштине Конференције 
универзитетâ Србије.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 612-05803/1-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 73

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

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

Машинског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Статута 
Машинског факултета коју је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 24.04.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о допуни Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 24.04.2015. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61212-3435/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19074

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

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

Статута Правног факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Правног факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 25.09.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет доставио је Универзитету у Београду Одлуку о 
изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 25.09.2015. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број:61212-4181/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 75

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

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

Статута Факултета организационих наука

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета организационих наука коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 14.07.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 14.07.2015. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 110-3535/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19076

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

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

Статута Економског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Економског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 13.07.2015. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном 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 изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 13.07.2015. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61212-3436/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 77

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Хемијског факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Хемијског факултета који 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 21.05.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 21.05.2015. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Статут Факултета и 
дао је позитивно мишљење о усклађености Статута Хемијског 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61212-2771/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19078

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 21.10. 2015. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут Рударско-геолошког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Рударско-геолошког 
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
29.05.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет доставио је Универзитету у 
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 29.05.2015. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 29.09.2015. године, разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Рударско-геолошког 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 612-2622/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 79

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23.12. 2015. године, доноси

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

Статута Факултета спорта и физичког васпитања

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута 
Факултета спорта и физичког васпитања коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 08.10.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет спорта и физичког васпитања доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о измени Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 08.10.2015. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. 
Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.11.2015. године, разматрао је Одлуку о измени Статута 
Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености Одлуке са 
Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци. 

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број:61212-4702/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19080

На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23.12. 2015. године, доноси

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

Статута Биолошког факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 30.09.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 30.09.2015. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.11.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 61212-4388/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 47. став 13. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и члана 42. став 1. тачка 46. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
186/15 ‒ пречишћени текст), а на основу позитивног мишљења 
Одбора за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 23.12. 2015. године, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о изменама  
Статута Факултета ветеринарске медицине

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута 
Факултета ветеринарске медицине коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 30.10.2015. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет ветеринарске медицине доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама Статута Факултета, коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 30.10.2015. године, ради давања 
сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 23.11.2015. године, разматрао је Одлуку о изменама 
Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о усклађености 
Одлуке са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 61212-4878/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19082

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 
186/15 ‒ 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-
4558/I-15 од 20. октобра 2015.год, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 21. октобра 2015. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија: 
Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ)

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се АКАДЕМСКИ НАЗИВ – мастер менаџер

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Студијски програм мастер академских студија: Европска 
политика и управљање кризама (60 ЕСПБ), је интердисциплинаран 
студијски програм. У реализацији студијског програма учествују 
предавачи са: Географског, Правног, Факултета политичких нaука, 
Факултета безбедности и Факултета организационих наука.

Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 20. 
октобра 2015. године размотрило предлог студијског програма 
и предложило Сенату доношење студијског програма из става 1. 
одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/4558/I-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 
100/07 ‒ аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ 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 612-
4797/132/1-15 од 24. септембра 2015.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 21. октобра 2015. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
мастер академских студија: Европска и међународна политика и 
управљање кризом, (60 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Реализација наставе на обавезном предмету: Међународне 
организације и међународни односи:

Уместо проф. др Драгана Симића са Факултета политичких 
нaука, који због обавеза на матичном факултету није у прилици 
да даље предаје на програму, наставу на предмети изводиће проф. 
др Зоран Крстић са Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/132/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19084

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 
186/15 ‒ 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 612-
4558/111/3-15 од 20. октобар 2015.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 25. новембра 2015. год., донео је

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Религија у друштву, култури и европским 
интеграцијама (120 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

На основу искуства са првом генерацијом студената на овом 
програму, показало се неопходним доношење следећих измена и 
допуна студијског програма:

1. увођење изборног предмета: „Антропологија религије“
Уводи се изборни предмет „Антропологија религије“, који ће 

заменити изборни предмет „Ислам у Европи“ у другом семестру. 
Наставу из предмета „Антропологија религије“ изводи проф. др 
Данијел Синани са Филозофског факултета Универзитета у Београду.

2. увођење изборног предмета: „Савремена митологија“
Уводи се изборни предмет „Савремена митологија“, који ће 

заменити изборни предмет „Религија и економија“ у првом семестру. 
Наставу из предмета „Савремена митологија“ изводи проф. др Иван 
Ковачевић са Филозофског факултета Универзитета у Београду.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06-5193/111/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 
100/07 ‒ аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ 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 612-
4558/9.1/3-15 од 20. октобар 2015.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 25. новембра 2015. год., донео је

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

На основу искуства на програму, показало се неопходним 
доношење следећих измена и допуна студијског програма:

1. увођење изборних предмета: „Динамика кретања 
биофлуида“ и „Метали у биолошким системима“

Уводи се изборни предмет „Динамика кретања биофлуида“. 
Наставу на предмету ће изводити доц. др Дејан Жикић, са 
Медицинског факултета Универзитета у Београду. Уводи се изборни 
предмет „Метали у биолошким системима“. Наставу на предмету 
ће изводити доц. др Ана Поповић-Бјелић, са Факултет за физичку 
хемију, Универзитета у Београду.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06–5193/91/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19086

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 
186/15 ‒ 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 
612-4558/9.1-15 од 20. октобар 2015.год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 25. новембра 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:

На основу искуства на програму, показало се неопходним 
доношење следеће измене и допуне студијског програма:

1. увођење изборног предмета: „Основне урокардиологије“
Уводи се изборни предмет „Основи неурокардиологије“. 

Наставу на предмету ће изводити проф. др Бранислав Миловановић, 
са Медицинског факултета Универзитета у Београду.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06-5193/91/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 110/07, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), 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 наука број 61201-2866/2-15 од 24. 
новембра 2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
25. новембра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Биолошки факултет је дана 19. јуна 2015. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 12. јуна 2015. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на 
седници одржаној 24. новембра 2015. године размотрило предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 61201-2866/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19088

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 110/07, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), 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 наука број 61201-2864/2-15 од 24. 
новембра 2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
25. новембра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Биолошки факултет је дана 19. јуна 2015. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 12. јуна 2015. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на 
седници одржаној 24. новембра 2015. године размотрило предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 61201-2864/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 97/08, 110/07, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), 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 наука број 61201-2865/2-15 од 24. 
новембра 2015. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
25. новембра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма док-
торских академских студија Moлекуларна биологија (180 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е:

Биолошки факултет је дана 19. јуна 2015. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-00660/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној 12. јуна 2015. године утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на 
седници одржаној 24. новембра 2015. године размотрило предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 61201-2865/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19090

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 670/2 од 
15.7.2015. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-3599/2-15 од 22.9.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Никола Милинић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (гастроентерологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 28.1.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.5.2015. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.7.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Никола Милинић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 24.8.2015. 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 15.9.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.9.2015. године дало је мишљење да се др Никола 
Милинић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-3599/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19092

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Правног 
факултета, број: 858/14 од 21.9.2015. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, број: 61202-4195/2-15 
од 13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгор Хибер у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду ‒ Правни факултет, за Грађанскоправну 
ужу научну област. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет је у „Службеном гласнику РС“ број 44 од 
20. маја 2015. године и листу „Послови“ број 624 од 3. јуна 2015. 
године објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за Грађанскоправну ужу научну област, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.7.2015. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, 
на седници одржаној дана 21.9.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгор Хибер изабере у 
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 23.09.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 6.10.2015. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење да се др Драгор 
Хибер може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Правног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-4195/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19094

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Саобраћајног факултета, број: 472/5 од 23.9.2015. године и 
мишљења Већа научних области правно-економских наука, број: 
61202-4428/2-15 од 13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мира Паскота у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду ‒ Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Статистика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 27.5.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Статистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.6.2015. 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 23.9.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мира Паскота изабере у 
звање редовног професора.

Саобраћајни факултет је дана 6.10.2015. 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 6.10.2015. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење да се др Мира 
Паскота може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-4428/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19096

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Фармацеутског факултета, број: 1493/1 од 
13.7.2015. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-3564/2-15 од 22.9.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирослав Савић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармакологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 1.4.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Фармакологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8.5.2015. године 
преко сајта и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 13.7.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Савић 
изабере у звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 15.7.2015. 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 15.9.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.9.2015. године дало је мишљење да се др 
Мирослав Савић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-3564/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 19098

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 1483/2 од 
15.7.2015. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-3602/2-15 од 22.9.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Стефановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Офталмологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 11.3.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Офталмологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.5.2015. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.7.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Стефановић изабере 
у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 24.8.2015. 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 15.9.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.9.2015. године дало је мишљење да се др Иван 
Стефановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-3602/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190100

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 857/2 од 
15.7.2015. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-3600/2-15 од 22.9.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Петронијевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 28.1.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.5.2015. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.7.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Петронијевић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 24.8.2015. 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 15.9.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 22.9.2015. године дало је мишљење да се др Наташа 
Петронијевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-3600/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190102

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 ‒ пречишћени текст и 167/12), чл. 25. ст. 
1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 698/2 од 15.07.2015. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
3597/2-15 од 13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Софија Мићић-Кандијаш у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за 
ужу научну област Енглески језик. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 28.01.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Енглески језик, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.05.2015. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.07.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Софија Мићић-Кандијаш 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 24.08.2015. 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 06.10.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење да 
се др Софија Мићић-Кандијаш може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-3597/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190104

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), 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: 213/4 од 01.07.2015. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, број: 61202-
3543/2-14 од 28.09.2015. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иван Белча у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Физички факултет, за ужу научну област 
Примењена физика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 22.04.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Примењена физика, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.05.2015. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 01.07.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иван Белча изабере у звање 
редовног професора.
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Физички факултет је дана 20.07.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.09.2015. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 28.09.2015. године дало је мишљење да се 
др Иван Белча може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
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. октобар 2015. године; Број: 61202-3543/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190106

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/349 од 
11.09.2015. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, број: 61202-3954/2-14 од 23.09.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Стајић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну 
област Алгологија и микологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 29.04.2015. године у листу „Данас“ 
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Алгологија и микологија, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.07.2014. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 11.09.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Стајић изабере у 
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 14.09.2015. 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 16.09.2015. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 23.09.2015. године дало је мишљење да се др Мирјана Стајић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
године разматрао је захтев Биолошког 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. октобар 2015. године; Број: 61202-3954/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190108

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1408/1-
IV/2 од 24.09.2015. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4268/2-15 од 
13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Тасић 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 13.05.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Археологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.07.2015. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Тасић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 29.09.2015. 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 06.10.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење да се 
др Ненад Тасић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
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. октобар 2015. године; Број: 61202-4268/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190110

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1408/1-
IV/3 од 24.09.2015. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4269/2-15 од 
13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Михаило Милинковић 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 13.05.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Археологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.07.2015. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2015. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Михаило Милинковић 
изабере у звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 29.09.2015. 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 06.10.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, 
на седници одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење 
да се др Михаило Милинковић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
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. октобар 2015. године; Број: 61202-4269/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190112

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1408/1-
IV/1 од 24.09.2015. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4270/2-15 од 
13.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
21.10.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Марија Бабовић 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 24.06.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Социологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.08.2015. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Бабовић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 29.09.2015. 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 06.10.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 13.10.2015. године дало је мишљење да се 
др Марија Бабовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 21.10.2015. 
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. октобар 2015. године; Број: 61202-4270/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190114

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Економског факултета, број: 1960/3 од 28.10.2015. године, и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-4999/2-15 од 17.11.2015. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Надежда Силашки у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Међународни економски односи-Енглески језик. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 08.04.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Међународни економски односи-Енглески 
језик, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.05.2015. године 
у листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 28.10.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Надежда Силашки изабере 
у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 30.10.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.11.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.11.2015. године дало је мишљење да се 
др Надежда Силашки може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Економског 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, 25. новембар 2015. године; Број: 61202-4999/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190116

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Филозофског факултета, број: 1787/1-
III/1 од 05.11.2015. године, и мишљења Већа научних области 
друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5003/2-15 од 
17.11.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Рибић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Етнологија ‒ Антропологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 23.09.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Етнологија ‒ Антропологија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.10.2015. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 05.11.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Рибић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 06.11.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.11.2015. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 17.11.2015. године дало је мишљење да се 
др Владимир Рибић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
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, 25. новембар 2015. године; Број: 61202-5003/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190118

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: 300/10-2/1 од 30.09.2015. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, број: 61202-4433/2-15 од 18.11.2015. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 25.11.2015. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Горан Делибашић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду ‒ Пољопривредни факултет, за ужу 
научну област Фитопатологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 22.04.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Фитопатологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.06.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 30.09.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Горан Делибашић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 06.10.2015. 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 07.10.2015. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 18.11.2015. године дало је мишљење да се др Горан 
Делибашић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
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, 25. новембар 2015. године; Број: 61202-4433/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190120

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Факултета за физичку хемију, број: 985 од 
17.09.2015. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, број: 61202-4707/2-15 од 29.10.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Никола Вукелић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за физичку хемију, за ужу 
научну област Физичка хемија – контрола и заштита животне 
средине. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију је дана 01.07.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Физичка хемија – контрола и заштита животне 
средине, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.08.2014. године 
преко огласне табле, Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 17.09.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Никола Вукелић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет за физичку хемију је дана 19.10.2015. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.10.2015. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.10.2015. године дало је мишљење да се др Никола Вукелић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 61202-4707/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190122

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Електротехничког 
факултета, број: 1379/6 од 15.9.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-4255/2-15 од 
19.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Радовановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Физичка електроника. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 15.7.2015. године на 
сајту Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за 
избор у звање редовног професора, за ужу научну област Физичка 
електроника, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.8.2015. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 15.9.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена 
Радовановић изабере у звање редовног професора.



Година LIV, број 190, 4. април 2016. године 123

Електротехнички факултет је дана 1.10.2015. 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 12.10.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.10.2015. године дало је мишљење да се др Јелена 
Радовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 26. новембар 2015. године; Број: 61202-4255/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190124

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Електротехничког 
факултета, број: 1378/5 од 15.9.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-4254/2-15 од 
19.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Нешковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички 
факултет, за ужу научну област Телекомуникације. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 15.7.2015. године на сајту 
Националне службе за запошљавање, објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Телекомуникације, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.8.2015. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 15.9.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар 
Нешковић изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 1.10.2015. 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 12.10.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.10.2015. године дало је мишљење да се др Александар 
Нешковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 26. новембар 2015. године; Број: 61202-4254/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190126

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Саобраћајног 
факултета, број: 448/5 од 23.9.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-4442/2-15 од 
19.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радомир Мијаиловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Елементи и термодинамика транспортних средстава. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 13.5.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Елементи и термодинамика транспортних 
средстава, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.6.2015. 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 23.9.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Радомир Мијаиловић 
изабере у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 6.10.2015. 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 12.10.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.10.2015. године дало је мишљење да се др Радомир 
Мијаиловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 26. новембар 2015. године; Број: 61202-4442/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190128

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 
25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног већа 
Рударско-геолошког факултета, број: 6 125/7 од 17.9.2015. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4722/2-15 од 19.10.2015. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 25.11.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Костић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Економска геологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 3.6.2015. године, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Економска геологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.8.2015. године 
преко библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 17.9.2015. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар 
Костић изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 9.10.2015. 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 12.10.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 19.10.2015. године дало је мишљење да се др Александар 
Костић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 25.11.2015. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 26. новембар 2015. године; Број: 61202-4722/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190130

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Саобраћајног 
факултета, број: 615/5 од 3.11.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-5119/2-15 од 
23.11.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Светлана Чичевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Саобраћајна психологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 17.6.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Саобраћајна психологија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 1.10.2015. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 3.11.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Чичевић изабере 
у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 12.11.2015. 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 16.11.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23.11.2015. године дало је мишљење да се др Светлана Чичевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. децембар 2015. године; Број: 61202-5119/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190132

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. 
ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Машинског 
факултета, број: 1285/7 од 15.10.2015. године и мишљења Већа 
научних области техничких наука, број: 61202-5112/2-15 од 
23.11.2015. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирко Павишић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Механика. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 15.7.2015. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Механика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.9.2015. године, у 
библиотеци и преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирко Павишић изабере у 
звање редовног професора.
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Машински факултет је дана 2.11.2015. 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 16.11.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23.11.2015. године дало је мишљење да се др Мирко Павишић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 24. децембар 2015. године; Број: 61202-5112/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190134

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 
25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 
150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног већа 
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/33 од 22.10.2015. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-5116/2-15 од 23.11.2015. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мића Јовановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, за 
ужу научну област Хемијско инжењерство. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 17.6.2015. године 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство, због 
потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 16.7.2015. године, у 
библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 22.10.2015. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Мића Јовановић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 5.11.2015. 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 16.11.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23.11.2015. године дало је мишљење да се др Мића Јовановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 24. децембар 2015. године; Број: 61202-5116/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190136

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12, 89/13 и 99/14), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Технолошко-металуршког факултета, број: 
36/34 од 22.10.2015. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-5115/2-15 од 23.11.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радмила Јанчић Heinemann у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки 
факултет, за ужу научну област Инжењерство материјала. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 17.6.2015. године 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Инжењерство материјала, због 
потреба факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.9.2015. године, у 
библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 22.10.2015. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Радмила Јанчић Heinemann изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 5.11.2015. 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 16.11.2015. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 23.11.2015. године дало је мишљење да се др Радмила Јанчић 
Heinemann може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука 
као у изреци.

(Београд, 24. децембар 2015. године; Број: 61202-5115/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190138

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а 
на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/511 од 
13.11.2015. године и мишљења Већа научних области природних 
наука, број: 61202-5288/2-14 од 26.11.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дмитар Лакушић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну 
област Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 24.06.2015. године у листу „Данас“ 
(додатак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.09.2015. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 13.11.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Дмитар Лакушић изабере у 
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 17.11.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.11.2015. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 26.11.2015. године дало је мишљење да се др Дмитар Лакушић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Биолошког 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, 23. децембар 2015. године; Број: 61202-5288/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190140

На основу чл. 65. ст. 2. 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), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 
43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и 
ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 300/8-2/2 од 21.05.2015. године, мишљења Већа 
научних области биотехничких наука, број: 61202-2715/2-15 од 
17.06.2015. године и 61202-2715/4-15 од 18.11.2015. године Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

ДА СЕ др Снежана Ђорђевић не изабере у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду ‒ Пољопривредни факултет, 
за ужу научну област Еколошка микробиологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 25.02.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Еколошка микробиологија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.04.2015. године 
преко сајта и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 21.05.2015. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ђорђевић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 03.06.2015. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.06.2015. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.06.2015. године дало је мишљење да се др Снежана 
Ђорђевић не може изабрати у звање редовног професора, зато што 
није испунила услов из члана 4 В) Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду. На основу расположиве 
документације, Веће је сматрало да кандидаткиња нема потребан 
број радова за избор у звање редовног професора.

Веће научних области биотехничких наука броји 22 члана. 
Од 15 присутних чланова, за позитивно мишљење су гласала 3 
члана Већа, 7 чланова Већа је било „уздржано“, док је 5 чланова 
Већа гласало „против“. За давање позитивног мишљења Сенату 
Универзитета је било потребно 12 гласова „за“. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 08.07.2015. 
године одложио је разматрање захтева Пољопривредног факултета 
и затражио од Већа научних области биотехничких наука да у року 
од 20 дана још једном преиспита да ли др Снежана Ђорђевић има 
потребан број радова за избор у звање редовног професора у складу 
са Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ 
пречишћени текст) и да да детаљно образложење о томе, имајући 
у виду и мишљење Универзитетског омбудсмана, да у образложењу 
мишљења треба да буду прецизно наведени разлози због којих је 
Веће дало негативно мишљење. 

Дана 09.11.2015. године Универзитетски омбудсман, проф. 
Бранко Ракић, упутио је члановима Сената и члановима Већа 
научних области биотехничких наука допис у коме је изнео правне 
ставове које треба узети у обзир приликом одлучивања о избору др 
Снежане Ђорђевић у звање редовног професора.

Поступајући по закључку Сената, Веће је на седници, 
одржаној дана 18.11.2015. године дало мишљење да се др Снежана 
Ђорђевић не може изабрати у звање редовног професора, јер не 
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испуњава услове за избор у звање редовног професора прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду зато што у целокупном опусу има само три рада 
објављена у часописима са SCI листе, односно у часописима са 
SSCI или AHCI листе, а за избор у звање редовног професора је 
потребно пет радова. 

Законом о високом образовању („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично тумачење 
и 68/15) и Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
183/15 ‒ пречишћени текст) прописано је да у звање редовног 
професора може бити изабрано лице које поред услова за 
ванредног професора има 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. Чланом 125. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст) прописано је да се приликом избора у 
звања наставника узимају у обзир само објављени радови, односно 
резултати научноистраживачког рада од избора у постојеће звање, 
осим у случају избора у звање редовног професора, када се оцењује 
и целокупан кандидатов опус.

Др Снежана Ђорђевић је први пут изабрана у звање 
ванредног професора 2005. године, а поново је бирана у исто 
звање 2011. године иако није имала ниједан рад на SCI листи, а 
према прелазним одредбама члана 7. Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, које су важиле 
једнократно и донете су да би се заштитили наставници који су се 
затекли у звању доцента или ванредног професора на дан ступања 
на снагу ових критеријума да би имали времена да испуне нове 
услове за избор у звање наставника који нису важили у моменту 
када су бирани у затечено звање и ово право су могли да користе 
само једном, а приликом следећег избора у звање треба да испуне 
ближе услове прописане Критеријумима, о чему је званично 
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тумачење дао и Сенат Универзитета 19.3.2014. године. Да би била 
изабрана у звање редовног професора, др Снежана Ђорђевић треба 
да испуњава услове прописане Критеријумима и да има пет радова 
на SCI листи.

Веће научних области биотехничких наука броји 22 члана. 
Од 15 присутних чланова, за позитивно мишљење је гласало 7 
чланова Већа, 3 члана Већа су била „уздржана“, док је 5 чланова 
Већа гласало „против“. За давање позитивног мишљења Сенату 
Универзитета је било потребно 12 гласова „за“. 

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета, мишљење 
Већа научних области биотехничких наука од 18.11.2015. године, 
као и ставове Универзитетског омбудсмана. Сенат је утврдио да 
др Снежана Ђорђевић не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у 
Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду из разлога наведених у 
мишљењу Већа научних области биотехничких наука број 61202-
2715/4-15 од 18.11.2015. године, па је донета одлука као у изреци.

Сенат Универзитета броји 46 чланова. Од 35 присутних 
чланова, за избор др Снежане Ђорђевић у звање редовног професора 
је гласало 6 чланова Сената, 8 чланова Сената је било „уздржано“, 
19 чланова Сената гласало је „против“, док 2 члана Сената нису 
присупила гласању. За избор у звање редовног професора је било 
потребно 24 гласа „за“. 

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 61202-2715/5-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190144

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
186/15 ‒ пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на 
предлог Изборног већа Медицинског факултета, број: 2632/2 од 
28.10.2015. године и мишљења Већа научних области медицинских 
наука, број: 61202-5050/2-15 од 24.11.2015. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Иванка Марковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицинска и клиничка биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 29.4.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.9.2015. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.10.2015. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Иванка Марковић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 5.11.2015. 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 17.11.2015. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 24.11.2015. године дало је мишљење да се др Иванка 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 61202-5050/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190146

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 44/10 
и 93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 183/15 ‒ пречишћени текст), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 250/5 од 16.9.2015. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 61202-4441/2-15 од 1.12.2015. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 23.12.2015. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Раде Хајдин у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду ‒ Грађевински факултет, за уже 
научне области Управљање пројектима и системом квалитета у 
грађевинарству и Конструкција, грађење и одржавање железница.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 1.7.2015. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
уже научне области Управљање пројектима и системом квалитета у 
грађевинарству и Конструкција, грађење и одржавање железница, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.8.2015. године у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 16.9.2015. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Раде Хајдин изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 6.10.2015. 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 24.11.2015. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 1.12.2015. године дало је мишљење да се др 
Раде Хајдин може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 23.12.2015. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 61202-4441/3-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190148

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 и 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично тумачење и 
68/15), чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ 
пречишћени текст), 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 
183/15 ‒ пречишћени текст), а поводом приговора кандидата др 
Зорана Чворовића, 02 број: 61202-4893/7-14 од 9.7.2015. године 
на одлуку Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
број: 61202-4893/5-14 од 2.6.2015. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 21. октобра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

1. Одбија се приговор кандидата др Зорана Чворовића на 
одлуку Већа научних области правно-економских наука, 02-03 
број: 61202-4893/5-14 од 2.6.2015. године.

2. Потврђује се одлука Већа научних области правно-
економских наука, 02-03 број: 61202-4893/5-14 од 2.6.2015. године.

3. Ова одлука је коначна.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет безбедности је дана 9.7.2014. године у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног професора 
за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне 
средине, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности 12.09.2014. године у 
дневном листу „Политика“ и преко Библиотеке Факултета

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
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на седници одржаној 14.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Чворовић изабере у 
звање ванредног професора.

Факултет је дана 21.10.2014. 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 2.12.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 9.12.2014. године је након разматрања захтева 
Факултета безбедности донело закључак о одлагању доношења 
одлуке и одредило рок од 20 дана за допуну предлога у којој ће бити 
прецизно наведено да ли др Зоран Чворовић испуњава минималне 
услове прописане чланом 4. тачка Г) Критеријума за стицање 
звана наставника на Универзитету у Београду. С обзиром на то да 
Факултет безбедности није доставио допуну предлога, Веће је на 
седници одржаној 31.3.2015. године поново одложило доношење 
одлуке и наложило Факултету безбедности да достави допуну 
предлога, скрећући пажњу Факултету да др Зоран Чворовић на 
основу расположиве документације не испуњава услове за избор 
у звање ванредног професора. Након тога, Факултет безбедности 
је доставио допис Већу у коме је наведено да је Изборно веће 
Факултета безбедности, на седници одржаној 23.4.2015. године 
разматрало закључак Већа од 31.3.2015. године и констатовало да 
не располаже новим документима у односу на реферат о избору др 
Зорана Чворовића у звање ванредног професора, који је усвојен на 
седници Изборног већа одржаној 14.10.2014. године.

Веће научних области правно-економских наука на седници 
одржаној 2. јуна 2015. године je оценило да кандидат др Зоран 
Чворовић не испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чл. 120. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, јер нема ниједан рад објављен после 
избора у звање доцента у научним часописима са SCI листе, 
односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних 
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светских часописа за поједине научне области коју утврђује 
Универзитет на предлог факултета, или рад објављен у часопису 
међународног значаја верификованог посебном одлуком, као ни 
научну монографију/књигу односно уџбеник из научне области за 
коју се кандидат бира.

Од седамнаест присутних чланова Већа, за избор др Зорана 
Чворовића у звање ванредног професора није гласао ниједан члан 
Већа, седамнаест чланова Већа гласало је против и ниједан члан 
Већа није био уздржан. 

Одлука Већа достављена је кандидату преко Факултета 
безбедности дана 15.6.2015. године.

Факултет безбедности је дана 9. јула 2015. године доставио 
приговор др Зорана Чворовића на одлуку о избору у звање 
ванредног професора.

 У приговору је наведено да Веће научних области правно-
економских наука приликом одлучивања није узело у обзир да 
је кандидат објавио две научне монографије, да је учествовао у 
реализацији два научно-истраживачка пројекта као руководилац 
пројеката и да је остварио резултате у развоју наставно-научног 
подмлатка на факултету. Кандидат у приговору није навео да има 
рад објављен 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 рад објављен у 
часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Веће је на седници одржаној дана 13.10.2015. године 
разматрало приговор кандидата и утврдило да је приговор 
неоснован и остало при ставовима заузетим на седници одржаној 
2. јуна 2015. године. Свих седамнаест присутних чланова Већа 
гласало је против прихватања приговора.

Веће је дана 14.10.2015. године доставило приговор 
кандидата, и своје мишљење по питању навода из приговора 
Сенату, на надлежност. 
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 21.10.2015. 
године, разматрао је приговор кандидата и утврдио да је приговор 
неоснован из разлога наведених у одлуци Већа научних области 
правно-економских наука, 02-03 број: 61202-4893/5-14 од 2.6.2015. 
године, па је донета одлука као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке предложени кандидат који није изабран у 

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

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61202-4893/9-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190152

На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15 ‒ пречишћен текст), а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 612-4797/X-131-15 од 24. септембра 2015. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 21. октобра 2015. 
год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА  

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА И 
УПРАВЉАЊЕ КРИЗAMA

Именују се за члане Програмског савета:
1. проф. др Зоран Крстић, председник (Факултет политичких 
наука)
2. проф. др Милан Јовановић, заменик председника (Факултет 
политичких наука)
3. проф. др Владан Петров (Правни факултет)
4. проф. др Дејан Петровић (Факултет организационих наука)
5. доц. др Микица Сибиновић (Географски факултет)

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/131/2-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 4. и члана 51. став 11. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15 ‒ пречишћен текст), а на предлог Већa за студије при 
Универзитету, број: 612-4558/9.1/2-15 од 20. октобра 2015. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 25. новембра 2015. год., 
донео је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОФИЗИКА

Именује се за члана Програмског савета:
1. проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Проф. др Мирјана Поповић, са Електротехничког факултета 
именује се за члана Програмског савета уместо проф. др Дејана 
Поповића, са Електротехничког факултета који услед обвеза није 
више у прилици да буде члан Програмског савета

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06-5193/91/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190154

На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4797/
X-2664/3-15 од 24. септембра 2015. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 21. октобра 2015. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Национална стандардизација у Југославији ‒ настанак, историја 
и допринос развоју земље“, кандидата мр Ивана Крстића, дипл. 
маш. инжењера.

2. За менторе се именују:
1. др Александар Седмак, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду уже области научно-истраживачког рада: 
технологија материјала, науко о материјалима, механика лома, 
заваривање.
2. др Драган Булатовић, ванредни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Београду ‒ ужа област научно-истраживачког рада: 
историја наслеђа ‒ херитологија.

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

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/2664/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-4797/
X-2824/3-15 од 24. септембра 2015. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 21. октобра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Утицај хидроенергетских постројења на развој и модернизацију 
насеља у Србији и Југославији током 20. века“, кандидата Иване 
Вучетић (докторске студије: Историја и филозофија природних 
наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1. др Александар Седмак, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду. Ужа област научно-истраживачког рада: 
наука о материјалима, механика лома, заваривање.
2. др Александра Ступар, ванредни професор Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду. Ужа област научно-
истраживачког рада: архитектура и урбанизам. 

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 06-4587/2824/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190156

На основу члана 105а. став 1. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично тумачење 
и 68/15), чл. 14. ст. 3. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа ради наставка образовања („Гласник 
Универзитета у Београду“ бр. 155/10 и 183/15), чл. 161. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 186/15 – пречишћен текст), Жалбе бр. 06-61301-198/6-15, од 
29.04.2015. године на Извештај и Одлуку о могућности признавања 
стране високошколске исправе ради наставка образовања бр. 
06-61301-198/5-15, од 15.04.2015. године и Извештаја и Одлуке 
о могућности признавања стране високошколске исправе ради 
наставка образовања бр. 06-61301-198/6-15, од 17.09.2015. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 21.10.2015. године, 
донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Mansour Mohamed Kaarud, бр. 06-
61301-198/6-15, од 29.04.2015. године и потврђује се Извештај 
и Одлука о могућности признавања стране високошколске 
исправе, бр. 06-61301-198/5-15, од 15.04.2015. године, којом се 
одбија признавање високошколске иправе другог нивоа високог 
образовања стечене на високошколској установи Национална 
академија за општинску привреду у Харкову, Украјина, која је, под 
бр. 001175, издата 18.06.2007. године на име Mansour Mohamed 
Kaarud и која је поднета Универзитету у Београду у сврху наставка 
образовања на студијском програму докторских академских 
студија електротехнике и рачунарства на Универзитету у Београду 
– Електротехнички факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду обратио се Mansour Mohamed 
Kaarud, рођен 15.05.1961. године у B. Ghashir, Либија, захтевом 
за признавање високошколске исправе другог нивоа високог 
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образовања стечене на високошколској установи Национална 
академија за општинску привреду у Харкову, Украјина, на којој је 
именовани стекао образовање. Претходни ниво високог образовања 
кандидат је савладао на високошколској установи Војнотехничка 
академија „Jaroslaw Dabrowski“, Електротехнички факултет, 
Варшава, Пољска.

Универзитет у Београду је спровео поступак признавања и 
вредновања страног студијског програма. Руководилац студијског 
програма на Универзитету у Београду – Електротехнички 
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. 06-61301-198/5-15, од 15.04.2015. године, 
констатовао да односна исправа не може да буде призната ради 
наставка образовања, с обзиром да је кандидат на претходном нивоу 
високог образовања „завршио основне студије смер „Коришћење 
радиотехничких инсталација на броду“, који по свом обиму и 
садржају одговара струковним војним студијама“.

Mansour Mohamed Kaarud поднео је 29.04.2015. године на овај 
Извештај и Одлуку Жалбу бр. 06-61301-198/6-15, од 29.04.2015. 
године, којом је захтевао да предметна исправа буде призната, с 
обзиром на то да, како је у Жалби наведено, студије првог нивоа 
високог образовања које је савладао у иностранству представљају 
основне академске студије, те да је, узимањем у обзир садржину 
студијског програма који је савладао, конкурисање именованог за 
упис студијског програма докторских академских студија могуће, 
за разлику од садржине Извештаја и одлуке. На седници Сената 
Универзитета у Београду од 13.05.2015. године, разматрана је 
жалба кандидата и усвојен је Закључак 06 – 01 Број: 61301-198/7-
15, од 13.05.2015. године, којим је констатовано да је руководилац 
наведеног студијског програма у обавези да, узевши у обзир 
жалбене наводе кандидата, поново размотри могућност признавања 
предметне исправе, те да Универзитету у Београду још једном упути 
Извештај и одлуку о могућности признавању наведене исправе. Из 
свега наведеног, усвојен је закључак као у диспозитиву.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190158

На основу наведеног Закључка, руководилац наведеног 
студијског програма доставио је Сенату Универзитета у Београду нови 
Извештај и одлуку о могућности признавања стране високошколске 
исправе ради наставка образовања бр. 06-61301-198/6-15, од 
17.09.2015. године, којим се руководилац изјаснио тако да остаје 
при тврдњи из Извештаја и одлуке о могућости признавања бр. 06-
61301-198/5-15, од 15.04.2015. године, односно да је подносилац 
захтева први ниво високог образовања савладао студије које према 
свом обиму и садржају представљају струковне студије, на основу 
чега нису испуњени законски услови за конкурисање за упис на 
докторске академске студије. Руководилац је нагласио и да је, на 
основу увида у садржај предмета које је подносилац захтева положио 
на другом нивоу високог образовања, видљиво да он није надокнадио 
компетенције које су му неопходне за праћење односног студијског 
програма докторских академских студија и савладавање обавеза на 
њему, при чему се под неопходним компетенцијама подразумевају 
„напредно академско образовање које садржи значајно и 
продубљено знање у односу на основно академско образовање, као 
и интегрисано знање неопходно за разумевање научне основе из 
области Електротехничког и рачунарског инжењерства“.

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
21.10.2015. године разматран је Извештај и одлука одлуку о 
могућности признавања стране високошколске исправе ради 
наставка образовања бр. 06-61301-198/6-15, од 17.09.2015. године 
и констатовано да, на основу целокупног доступног материјала из 
поступка признавања наведене високошколске исправе, не постоји 
основ да Жалба бр. 06-61301-198/6-15, од 29.04.2015. године, буде 
усвојена, односно да наведена исправа буде призната у сврху 
наставка образовања на наведеном студијском програму, те је 
усвојена одлука као у диспозитиву.

(Београд, 21. октобар 2015. године; Број: 61301-198/8-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично 
тумачење и 68/15), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Милоша Пурковића на Одлуку 
Комисије бр. 06-61302-4858/3-15 од 30.10.2015. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 25. новембра 2015. године, 
донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Милоша (Марко) Пурковића и 
потврђује Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61302-4858/3-15, од 30.10.2015. 
године, којом се признаје високошколска исправа Pepperdine 
University, Малибу, Калифорнија, САД, од 28.04.2012. године, на 
којем је именовани стекао образовање, као диплома основних 
академских студија (240 ЕСПБ), са стручним називом дипломирани 
политиколог за међународне послове.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду, преко Факултета политичких 
наука, обратио се Милош (Марко) Пурковић, рођен 21.03.1989. 
године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, захтевом за признавање 
дипломе Pepperdine University, Малибу, Калифорнија, САД, на 
којем је именовани, након окончаних четворогодишњих основних 
академских студија, стекао звање Bachelor of Arts – Economics and 
Political Science. Стручни органи Факултета размотрили су све 
списе предмета и предложили Комисији Универзитета доношење 
одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома 
основних академских студија са стручним називом дипломирани 
политиколог за међународне послове. Комисија Универзитета 
у Београду, узимајући у обзир став стручних органа Факултета и 
утврђена правила о признавању јавних исправа, донела је одлуку 
као у диспозитиву.
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Милош (Марко) Пурковић поднео је на ову одлуку жалбу 
Сенату Универзитета у Београду бр. 06-61302-4858/4-15, којом је 
захтевао да се поред дипломе са стручним називом дипломирани 
политиколог за међународне послове дода и титула дипломираног 
економисте, с обзиром да је студирао паралелно два смера – 
политичке науке и економију.

На седници Сената Универзитета у Београду од 25.11.2015. 
године разматрана је жалба кандидата и установљено је да је у 
поступку признавања предметне дипломе исправно утврђено 
чињенично стање и правилно примењено материјално право, у 
складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично тумачење и 68/15) 
и Правилником о листи стручних, академских и научних назива 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 
39/2011, 54/2011-испр. и 44/2013). Наиме, увидом у достављену 
документацију утврђено је да су у току основних академских 
студија које је Милош (Марко) Пурковић похађао на Pepper-
dine University, Малибу, Калифорнија, САД у мањем обиму били 
заступљени предмети из области економије, а да се, садржински 
и према исходима учења, предметни студијски програм подудара 
са студијским програмом Међународних студија на основним 
академским студијама политикологије Универзитета у Београду 
– Факултет политичких наука. Постигнуте компетенције, знања и 
вештине, квалификоване степеном и звањем датим предметном 
дипломом, одговарају дипломи о степену, звању и професионалној 
квалификацији коју издаје Универзитет у Београду – Факултет 
политичких наука по завршетку основних дипломских академских 
студија политикологије на студијском програму Међународних 
студија у трајању од четири године и у обиму од 240 ЕСПБ. 

У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду 
је констатовао да је жалба неоснована и да нема елемената да се 
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку као у 
диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема.

(Београд, 25. новембар 2015. године; Број: 06-61302-4858/5-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 104. и 105. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 ‒ аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 ‒ аутентично 
тумачење и 68/15), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
129/06 и 145/08), а по жалби Алена (Славиша) Илиева на Одлуку 
Комисије Универзитета у Београду бр. 06-61302-1875/2-14, од 
19.01.2015. године, пресуде Управног суда бр. II-2 У. 11047/15 
од 29.10.2015. године којом је уважена тужба Алена (Славиша) 
Илиева и поништена Одлука Сената 06-01 Број: 06-61302-1875/4-
14 од 08.04.2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
23. децембра 2015. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Алена (Славиша) Илиева и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61302-1875/2-14, од 19. јануара 2015. године, којом се 
не признаје високошколска исправа Интернационалног Универзитета 
– Факултет за пословно-цивилну безбедност, Брчко дистрикт, Босна 
и Херцеговина, бр. 109-B/13 од 14.09.2013. године, на којем је 
именовани стекао звање дипломирани менаџер безбједности.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду, преко Факултета безбедности, 
обратио се Ален (Славиша) Илиев, рођен 28.02.1989. године у 
Пироту, Република Србија, захтевом за признавање дипломе 
Интернационалног Универзитета – Факултет за пословно-цивилну 
безбедност, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, на којем је 
именовани стекао звање дипломирани менаџер безбједности. 

Стручни органи Факултета размотрили су све списе предмета 
и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке којом се 
предметна диплома признаје као диплома основних академских 
студија са стручним називом дипломирани менаџер безбедности. 

Увидом у документацију, односно додатак дипломи која 
је предмет признавања, Комисија Универзитета у Београду је 
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установила да је кандидат студије на даљину, укупног обима 240 
бодова ЕСПБ, уписао 2011. године и завршио у септембру 2013. 
године. Након прибављене додатне документације, утврђено је 
да је кандидат уписао основне академске студије на Факултету за 
пословно-цивилну безбедност Интернационалног Универзитета, 
Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина након што му је признато 7 
испита у укупном обиму од 42 бода ЕСПБ које је положио на другој 
високошколској установи. Комисија Универзитета у Београду је 
сматрала да обим од 198 бодова ЕСПБ остварен у току две школске 
године није у складу са законима који регулишу високо образовање 
ни у земљи у којој је диплома издата („Закон о нострификацији и 
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени 
текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88) и Оквирни закон о високом 
образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 
бр. 59/07 и 59/09)), као ни у земљи у којој се спроводи поступак 
признавања дипломе. Увећаним обимом наставе организоване 
током школске године не може да буде обезбеђен потребан квалитет 
наставног процеса, нити стицање очекиваних компетенција, те 
je закључено да постоје суштинске разлике у начину реализације 
наставе, режиму студирања, као и у оптерећењу студијског програма, 
због чега је донета одлука да се предметна диплома не призна.

Ален (Славиша) Илиев благовремено је уложио жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр. 06-61302-1875/3-14 на ову Одлуку, 
којом је захтевао да Сенат донесе позитивну одлуку по његовом 
захтеву, односно изврши признавање предметне дипломе у складу 
са позитивним мишљењем стручних органа Факултета безбедности. 
У жалби је посебно нагласио да су сви документи веродостојни и да 
Универзитет који је издао диплому има акредитацију и дозволу за 
рад, а као доказ томе је доставио Закључак инспектора за образовање 
Канцеларије градоначелника – инспектората Брчко дистрикта БиХ.

На седници Сената Универзитета у Београду од 08.04.2015. 
године разматрана је жалба кандидата и утврђено је да је Комисија 
Универзитета исправно утврдила чињенично стање, узимајући у 
обзир одредбе Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 30/09), Закона о нострификацији и 
еквиваленцији иностраних школских свједочанстава – пречишћени 
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текст („Службени лист СР БиХ“, бр. 7/88), Оквирног закона о високом 
образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 
59/07 и 59/09), као и Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 ‒ аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) којим је, између осталог, предвиђено 
да се у поступку признавања стране високошколске исправе 
подаци о страној високошколској установи на којој се студијски 
програм изводи прибављају од ENIC-NARIC центра Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Сенат 
Универзитета у Београду је размотрио жалбу и констатовао да је 
неоснована и да нема елемената да се преиначи Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те 
је донео Одлуку 06-01 Број: 06-61302-1875/4-14, од 08.04.2015. 
године, на основу које је ректор Универзитета у Београду донео 
Решење бр. 06-61302-1875/5-14, од 08.04.2015. године.

Ален (Славиша) Илиев поднео је Управном суду 24.07.2015. 
године тужбу, којом је захтевао поништај Решења Универзитета у 
Београду.

Поступајући по налогу суда, Универзитет је 08.10.2015. 
године доставио суду одговор на тужбу (бр. 06-61302-1875/7-14) и 
све списе који се односе на овај предмет.

Управни суд донео је 29.10.2015. године пресуду бр. II-2 У. 
11047/15, којом је тужбу уважио, поништио предметно Решење и 
предмет вратио Универзитету у Београду на поновно одлучивање.

С обзиром на то да је Законом о управним споровима 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09) прописано да се, када суд 
поништи акт против којег је био покренут управни спор, предмет 
враћа у стање поновног решавања по жалби, Сенат Универзитета је 
на седници одржаној 23.12.2015. године, поступајући по налозима 
пресуде, поново разматрао жалбу Алена (Славиша) Илиева број 
06-61302-1875/3-14, од 04.03.2015. године на Одлуку Комисије 
Универзитета бр. 06-61302-1875/2-14, од 19.01.2015. године.

Поводом жалбених навода Алена (Славиша) Илиева да је 
„Одлука Факултета за безбедност веродостојна јер врши тумачење, 
односно признавање дипломе факултета из исте научне области“, 
Сенат Универзитета је констатовао да је Законом о високом 
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образовању прописано да признавање страних високошколских 
исправа обаваља самостална високошколска установа. Универзитет 
у Београду, као самостална високошколска установа, обављала 
признавање на начин и по поступку прописаним својим општим 
актом – Правилником о признавању страних високошколских 
исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 129/06 и 145/08). 
Правилником је уређено да факултет, преко којег се подноси захтев за 
признавање стране високошколске исправе, доноси Предлог одлуке 
о признавању и упућује га Комисији Универзитета на одлучивање. 
Комисија Универзитета, у складу са Правилником, има надлежност 
за доношење коначне Одлуке у првом степену у поступку признавања, 
на коју странка може поднети жалбу Сенату Универзитета, као 
другостепеном органу у поступку признавања стране високошколске 
исправе. У складу са наведеним, Сенат Универзитета је закључио да је 
Комисија Универзитета исправно утврдила чињенично стање увидом 
у документацију – да је кандидат студије на даљину, укупног обима 
240 бодова ЕСПБ, уписао 2011. године, након што му је признато 7 
испита у укупном обиму од 42 бода ЕСПБ које је положио на другој 
високошколској установи, и завршио у септембру 2013. године, те да 
је у току две школске године остварио обим од 198 бодова ЕСПБ, тако 
да је на основу такво утврђеног чињеничног стања донела одлуку да 
предметна диплома не може да се призна. Наиме, одредбом чл. VI-1 
Лисабонске Конвенције предвиђена је могућност да признавање 
буде ускраћено уколико се „утврди да постоји суштинска разлика 
између квалификације чије се признавање тражи и одговарајуће 
квалификације у земљи потписници у којој се оно тражи“. Комисија 
Универзитета је утврдила управо да постоји суштинска разлика између 
високошколске исправе коју је тужилац стекао на односној страној 
високошколској установи и оних које проистичу савладавањем 
акредитованих студијских програма на Универзитету у Београду, с 
обзиром да увећаним обимом наставе организоване током школске 
године (обимом од 198 бодова ЕСПБ оствареним у току две школске 
године) не може да буде обезбеђен потребан квалитет наставног 
процеса, нити стицање очекиваних компетенција.

Поводом жалбених навода Алена (Славиша) Илиева да 
„факултет (и Универзитет) на коме је диплома издата имају 
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акредитацију и дозволу за рад, што потврђује и закључак инспектора 
за образовање Канцеларије градоначелника-инспектората 
Брчко дистрикта БиХ“, Сенат Универзитета је, на истој седници, 
констатовао да се у поступку признавања стране високошколске 
исправе, приликом вредновања страног студијског програма, 
узимају у обзир подаци о страној високој високошколској 
установи на којој се студијски програм изводи, а које прибавља 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије преко ENIC/NARIC центра. У конкретном поступку се као 
једина релевантна информација о статусу високошколске установе 
на подручју Брчко дистрикт БиХ сматра она добијена од Одељења 
за образовање Владе Брчко дистрикт БиХ, преко ENIC/NARIC 
центра Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
тако да Закључак Инспектората за образовање Канцеларије 
градоначелника – Инспектората Брчко дистрикта БиХ, у смислу 
наведеног, није релевантан у предметном поступку признавања.

У складу са напред наведеним, Сенат Универзитета у Београду 
је закључио да је жалба неоснована и да нема елемената да се 
преиначи Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, те је једногласно усвојио одлуку као у 
диспозитиву.

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

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана 
од дана пријема.

(Београд, 23. децембар 2015. године; Број: 06-61302-1875/9-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Правног 
факултета од 21.12.2015. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Миленко Крећа, редовни професор 
Правног факултета, у пензији, чланства у Већу научних области 
правно-економских наука.

2. Именујe се др Милан Шкулић, редовни професор Правног 
факултета, за члана Већа научних области правно-економских 
наука.

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

(Београд, 15. јануар 2016. године; Број: 612-34/2-16)

 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190168

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 Пoљопривредног факултета, 
број 392/3-9 од 23.12.2015. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Радмила Петановић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, у пензији, чланства у Већу научних 
области биотехничких наука.

2. Именујe се др Бранка Крстић, редовни професор 
Пољопривредног факултета, за члана Већа научних области 
биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука 
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 15. јануар 2016. године; Број: 612-67/2-16)

 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о 
већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“ број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 
165/11 и 180/14), а на предлог Наставно-научног већа Православног 
богословског факултета од 29.2.2016. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Ненад Милошевић, редовни професор 
Православног богословског факултета, чланства у Већу научних 
области биотехничких наука.

2. Именујe се др Родољуб Кубат, редовни професор 
Православног богословског факултета, за члана Већа научних 
области биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука 
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 7. март 2016. године; Број: 612-1091/2-16)

 РЕКТОР

 Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190170

На основу чл. 38. ст. 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), доносим

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

ИМЕНУЈЕ СЕ Владимир Марковић, самостални стручни 
сарадник у Стручној служби Универзитета, за члана Савета 
Универзитета у Београду из реда ненаставног особља

(Београд, 29. јануар 2016. године; Број: 06-176/2-16)

 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

 Славица Капетановић, с.р.
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На основу чл. 45. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015 – пречишћени 
текст), Веће групације техничко-технолошких наука, на седници 
одржаној 23. новембра 2015. године, донело је

О Д Л У К У

I

Бира се др Петар Ускоковић, редовни професор Технолошко-
металуршког факултета за председника Већа групације техничко-
технолошких наука.

II

Бира се др Владимир Мако, редовни професор Архитектонског 
факултета за заменика председника Већа групације техничко-
технолошких наука.

(Београд, 23. новембар 2015. године; Број: 612-3364/47-2015)

 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Иванка Поповић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190172

На основу чл. 45. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015 – пречишћени 
текст), Веће групације медицинских наука, на седници одржаној 
23. новембра 2015. године, донело је

О Д Л У К У

I

Бира се др Татјана Пекмезовић, редовни професор 
Медицинског факултета за председника Већа групације 
медицинских наука.

II

Бира се Љиљана Јанковић, редовни професор Стоматолошког 
факултета за заменика председника Већа групације медицинских 
наука.

(Београд, 23. новембар 2015. године; Број: 612-3364/46-2015)

 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Нада Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 45. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015 – пречишћени 
текст), Веће групације природно-математичких наука, на седници 
одржаној 24. новембра 2015. године, донело је

О Д Л У К У

I

Бира се др Јелена Кнежевић Вукчевић, редовни професор 
Биолошког факултета за председника Већа групације природно-
математичких наука.

II

Бира се др Маја Бурић, редовни професор Физичког факултета 
за заменика председника Већа групације природно-математичких 
наука.

(Београд, 24. новембар 2015. године; Број: 06-5190/1-15)

 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Нада Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190174

На основу чл. 45. ст. 1. тач. 1. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015 – пречишћени 
текст), Веће групације друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној 21. јануара 2016. године, донело је

О Д Л У К У

I

Бира се др Љиљана Марковић, редовни професор 
Филолошког факултета за председника Већа групације друштвено-
хуманистичких наука.

II

Бира се др Владимир Цветкоић, редовни професор Факултета 
безбедности за заменика председника Већа групације друштвено-
хуманистичких наука.

(Београд, 21. јануар 2016. године; Број: 06-137/2-16)

 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Нада Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 49. ст. 4. тач. 1. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015 – пречишћени 
текст), Веће институтâ Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20. октобра 2015. године, донело је

О Д Л У К У

I

Бира се др Павле Павловић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за председника Већа 
институтâ.

II

Бира се др Љиљана Вићовац-Панић, научни саветник 
Института за примену нуклеарне енергије – ИНЕП за заменика 
председника Већа институтâ.

(Београд, 20. октобар 2015. године; Број: 612-3364/45-2015)

 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190176

На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр.186/15 - пречишћени текст), 
Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 21. јануара 2016. године, на предлог 
наставно-научних већа факултета, донело је

О Д Л У К У

I
Разрешавају се следећи представници Већа групације 

друштвено-хуманистичких наука у Савету Универзитета због 
истека мандата:
1. Јовановић, др Александар, ред. проф. Учитељског факултета
2. Лазовић, др Живан, ред. проф. Филозофског факултета
3. Марковић, др Слободан, ред. проф. Правног факултета
4. Марковић, др Љиљана, ред. проф Филолошког факултета
5. Требјешанин, др Жарко, ред. проф. Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију.

II
Именују се следећи представници Већа групације друштвено-

хуманистичких наука у Савету Универзитета:
1. Jовановић, др Гордана, ред. проф. Филозофског факултета
2. Кисић, др Раде, доцент Православног-богословског факултета
3. Кнежевић-Предић, др Весна, ред. проф. Факултета политичких 
наука
4. Марковић, др Слободан, ред. проф. Правног факултета
5. Пауновић, др Благоје, ред. проф. Економског факултета

III

Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 21. јануар 2016. године; Број: 06-137/3-16)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 Проф. др Љиљана Марковић, с.р.
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На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст), Веће групације медицинских наука Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 25. јануара 2016. године, на предлог наставно-
научних већа факултета, донело је

О Д Л У К У

I
Разрешавају се следећи представници факултета групације 

медицинских наука у Савету Универзитета због истека мандата:
1. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета
2. др Александар Тодоровић, редовни професор Стоматолошког 
факултета
3. др Милијан Јовановић, редовни професор Факултета 
ветеринарске медицине
4. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

II
Именују се следећи представници факултета групације 

медицинских наука у Савету Универзитета:
1. др Војко Ђукић, редовни професор Медицинског факултета
2. др Александар Тодоровић, редовни професор Стоматолошког 
факултета
3. др Миодраг Лазаревић, редовни професор Факултета 
ветеринарске медицине
4. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског факултета

III
Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 25. јануар 2016. године; Број: 612-3364/54-15)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

 Проф. др Татјана Пекмезовић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190178

На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр.186/15 - пречишћени текст), 
Веће групације природно-математичких наука Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 17. децембра 2015. године, на 
предлог наставно-научних већа факултета, донело је

О Д Л У К У

I 

Разрешавају се следећи представници Већа групације 
природно-математичких наука у Савету Универзитета због истека 
мандата:
1.  Марин др Петар, ред. проф. Биолошког факултета
2.  Радовановић, др Воја, ред. проф. Физичког факултета
3.  Живковић, др Драгица, ред. проф. Географског факултета
4.  Тешић, др Живослав, ред, проф. Хемијског факултета

II

Именују се следећи представници Већа групације природно-
математичких наука у Савету Универзитета:
1. Кораћ др Александра, ред. проф. Биолошког факултета
2. Лазић, др Лазар, ред. проф. Физичког факултета
3. Поповић, др Александар, ред, проф. Хемијског факултета
4. Станисављев, др Драгомир, ред. проф. Факултета за физичку 
хемију

III

Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 17. децембар 2015. године; Број: 06-5571/2)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

 Проф. др Јелена Кнежевић Вукчевић, с.р.
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На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст), Веће групације техничко-технолошких наука Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 28. децембра 2015. године, на 
предлог наставно-научних већа факултета, донело је

О Д Л У К У

I 
Разрешавају се следећи представници факултета групације 

техничко-технолошких наука у Савету Универзитета због истека 
мандата:
1. др Марко Иветић, редовни професор Грађевинског факултета
2. др Вељко Милутиновић, редовни професор Електротехничког 
факулета
3. др Бојан Бабић, редовни професор Машинског факултета
4. др Славица Тодић, редовни професор Пољопривредног факултета
5. др Небојша Васић, редовни професор Рударско-геолошког 
факултета
6. др Милорад Видовић, редовни професор Саобраћајног факултета
7. др Ендре Ромхањи, редовни професор Технолошко-металуршког 
факултета

II

Именују се следећи представници факултета групације 
техничко-технолошких наука у Савету Универзитета:
1. др Александар Јововић, редовни професор Машинског факултета
2. др Снежана Маринковић, редовни професор Грађевинског 
факултета
3. др Бранко Ковачевић, редовни професор Електротехничког 
факултета
4. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих 
наука
5. др Драган Игњатовић, редовни професор Рударско-геолошког 
факултета
6. др Ендре Ромхањи, редовни професор Технолошко-металуршког 
факултета 



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190180

III

Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 28. децембар 2015. године; Број: 612-3364/50-2015)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 Проф. др Петар Ускоковић, с.р.
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На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст), Веће групације техничко-технолошких наука Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 2. марта 2016. године, на 
предлог наставно-научних већа факултета, донело је

О Д Л У К У

I 

Именујe се следећи представник факултета групације 
техничко-технолошких наука у Савету Универзитета:

– др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор 
Шумарског факултета.

II

Maндат члана Савета траје три године.

(Београд, 2. март 2016. године; Број: 612-3364/57-2015)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 Проф. др Петар Ускоковић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190182

На основу чл. 38. ст. 1. до 10. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/2015), Веће института 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 3. децембра 2015. 
године, на предлог научних већа института, донело је

О Д Л У К У

I 

Разрешавају се следећи представници Већа института у 
Савету Универзитета, због истека мандата:
1. др Бранка Васиљевић, научни саветник, Институт за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство;
2. др Марина Соковић, научни саветник, Институт за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“.

II 

Именују се следећи представници Већа института у Савету 
Универзитета:
1. др Олгица Недић, научни саветник, Институт за примену 
нуклеарне енергије - ИНЕП;
2. др Марина Соковић, научни саветник, Институт за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“.

(Београд, 3. децембар 2015. године; Број: 3364/48-2)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ИНСТИТУТА

 Др Павле Павловић, с.р.
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На основу чл. 49. ст. 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Веће групације природно-математичких наука Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 17.12.2015. године, донело је

О Д Л У К У

I

Разрешава се др Марина Стаменковић Радак, ванредни 
професор Биолошког факултета, чланства у Већу институтâ због 
истека мандата.

II

Бира се др Иванка Милошевић, редовни професор 
Физичког факултета, за представника Већа групације природно-
математичких наука у Већу институтâ. 

III

Maндат чланова Већа институтâ траје три године.

(Београд, 17. децембар 2015. године; Број: 06-5571/4)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

 Проф. др Јелена Кнежевић Вукчевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду, бр. 190184

На основу чл. 49. ст. 3. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 ‒ пречишћени 
текст), Веће групације друштвено-хуманистичких наука 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 21.01.2016. године, 
донело је

О Д Л У К У

I

Разрешава се др Милош Арсенијевић, редовни професор 
Филозофског факултета, чланства у Већу институтâ због истека 
мандата.

II

Бира се др Данијела Костадиновић-Красић, ванредни 
професор Учитељског факултета, за представника Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука у Већу институтâ. 

III

Maндат чланова Већа институтâ траје три године.

(Београд, 21. јануар 2016. године; Број: 06-137/5-16)

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРУПАЦИЈЕ 
 ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 Проф. др Љиљана Марковић, с.р.


