
Г Л А С Н И К
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

      Година LVI, број 203, 21. мај 2018.

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ISSN 0409–0144



ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издаје
Универзитет у Београду – Информативни центар

В.д. главног и одговорног уредника
Гордана Бојовић

Технички уредник
Вања Радуловић

Информативни центар
Универзитета у Београду

Београд, Студентски трг 1, тел. 3207-432, 3207-458

Штампа
Развојно-истраживачки центар Графичког инжењерства – 

штампарија Технолошко-металуршког факултета
Београд, Карнегијева 4



С А Д Р Ж А Ј 

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седница одржаних 24.1.2018. године и 28.2.2018. године.......... ..........1

ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седница одржаних 15.11.2017. године и 13.12.2017. године... .......... 16

   1-1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
           ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА 
           ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА  
           НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ ................................................. 16
   1-2. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
           ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА  
           НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА  
           У ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА ...................................................... 18   
   1-3. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
           ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА 
           И ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ  
           УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.. ...................................................... 19
   2. ОДЛУКЕ ................................................................................................ 20
   3. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
       НА СТАТУТ ФАКУЛТЕТА .................................................................... 24
   4. ОДЛУКЕ O ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  
       И О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ......... 26
   5. ОДЛУКЕ О ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА.......... 64
   6. ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА... ........ 102
   7. ИСПРАВКА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ... ................. 112

ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ........... ................. 109





Година LVI, број 203. 21. мај 2018. 1

На основу чл. 29. ст. 2. Статута Универзитета у Београду, број 
06-788/3-18 од 28.2.2018. године, Савет Универзитета у Београду, 
на  седници одржаној 28. фебруара 2018. године, доноси

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА РЕКТОРА 

И ЧЕТИРИ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019, 2019/2020. И 2020/2021. ГОДИНУ

I - Покретање поступка избора ректора и проректора

Члан 1.

Расписују се избори за ректора и четири проректора 
Универзитета у Београду за школску 2018/2019, 2019/2020. и 
2020/2021.  годину. 

Члан 2.

Образује се Комисија за спровођење избора ректора и 
проректора (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

- из реда чланова Савета – представника Универзитета

1. др Слободан Марковић, редовни професор Правног 
факултета

2. др Гордана Лепосавић, редовни професор Фармацеутског 
факултета

3. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког 
факултета

4. др Марина Соковић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања ‘’Синиша Станковић’’

- из реда чланова Савета – представника студената
5. Дамјан Ровинац, студент Факултета организационих наука.
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II - Евидентирање кандидата

Члан 3.

Утврђују се рокови за обављање изборних радњи у поступку 
избора ректора и проректора, и то: 

Изборно веће факултета, у чијем саставу су сви наставници, 
евидентира највише по једног кандидата за ректора и једног 
кандидата за проректора. Научно веће института у саставу 
Универзитета евидентира највише по једног кандидата за 
проректора.

Декан факултета доставља Комисији образложени предлог 
за евидентираног кандидата за ректора са биографијом и 
библиографијом евидентираног кандидата, потврдама из члана 
28. став 2. Статута Универзитета у Београду, његовом писменом 
сагласношћу и изјавом да испуњава услове из члана 28. став 3. 
Статута Универзитета,  као и  изборним програмом  до 30. марта 
2018. године (петак).  Целокупан материјал, осим потврда из члана 
28. став 2. Статута Универзитета, доставља се и у електронском 
облику на адресу: bojovg@rect.bg.ac.rs

 Образложени предлог за проректора са  биографијом и 
библиографијом евидентираног кандидата, потврдама из члана 
28. став 2. Статута Универзитета у Београду, његовом писменом 
сагласношћу и изјавом да испуњава услове из члана 28. став 
3. Статута Универзитета,  декан факултета, односно директор 
института доставља Комисији   до  7. маја 2018. године (понедељак). 
Целокупан материјал, осим потврде из члана 28. став 2. Статута 
Универзитета, доставља се и у електронском облику на адресу: bo-
jovg@rect.bg.ac.rs

Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за 
ректора по азбучном реду презимена и прослеђује је факултетима 
и институтима у саставу Универзитета са образложеним предлогом 
факултета, биографијом и библиографијом евидентираних 
кандидата, њиховом писменом сагласношћу и изјавом о 
испуњености услове из члана 28. став 3. Статута Универзитета, као    
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и  изборним програмом евидентираног кандидата за ректора, до 5. 
априла 2018. године (четвртак).

Изборна већа факултета и научна већа института изјашњавају 
се о кандидатима за ректора евидентираним на факултетима, при 
чему један факултет, односно научни институт може подржати 
највише три кандидата са Листе евидентираних кандидата за 
ректора. Извештаји о давању подршке евидентираним кандидатима  
достављају се Комисији  до 4. маја 2018. године (петак). 

Коначно евидентираним сматра се кандидат који је добио 
подршку најмање факултета и института, тј. најмање 14 подршки.

Комисија саставља Листу евидентираних кандидата за 
проректоре по азбучном реду презимена. 

III - Утврђивање предлога кандидата

Члан 4.

Комисија  утврђује Листу кандидата за ректора и доставља 
је Сенату заједно са образложеним предлозима, биографијама и 
библиографијама кандидата, њиховим изборним програмима, као 
и подацима о броју добијених подршки до 9. маја 2018. године 
(среда). Сенат утврђује предлог кандидата за ректора  до 16. маја 
2018. године (среда), гласајући највише за једног кандидата са 
Листе.

Утврђеним кандидатом за ректора сматра се кандидат који је 
добио најмање ⅓, тј. 16  гласова чланова Сената.

IV - Гласање за избор ректора и проректора

Члан 5.

Комисија утврђује да ли предложени кандидати испуњавају 
услове предвиђене Законом и Статутом и да ли је поступак 
евидентирања и предлагања кандидата обављен у складу са 
Статутом.

Комисија доставља свој извештај и целокупан изборни 
материјал Савету до 22. маја 2018. године (уторак).
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Члан 6.

Комисија доставља Листу кандидата за проректоре  Савету 
и предложеном кандидату за ректора закључно са 22. мајем 2018. 
године (уторак).

Члан 7.

Изабрани ректор предлаже Савету кандидате за четири 
проректора из реда редовних професора, односно научних 
саветника, са листе евидентираних кандидата које су предложили 
факултети, односно институти, водећи рачуна о заступљености 
групација факултета.

Члан 8.

Седница Савета на којој ће се обавити избор ректора и 
проректора одржаће се 29. маја 2018. године (уторак).

V - Завршне одредбе

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 10.

Одлуку објавити у “Гласнику Универзитета у Београду”.

(Београд, 28.2.2018. године; Број: 06-788/4-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 – пречишћени 
текст и 189/16), а на предлог ректорског колегијума, Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 28.02.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

I

Установљава се Дан задужбинара Универзитета у Београду, са 
циљем да се изрази захвалност и поштовање доброчинитељима који 
су Универзитету завештали своју имовину или даровали значајну 
донацију.

II

Дан задужбинара обележава се 11. септембра, када је највећи 
добротвор Универзитета у Београду, Лука Ћеловић-Требињац, 
написао свој тестамент. 

III

Овом одлуком установљава се и плакета „Лука Ћеловић-
Требињац“ са повељом. 

Плакета са ликом Луке Ћеловића-Требињца и повеља, која 
садржи неопходне елементе текста који говоре о дародавцу и 
добитнику, дела су реномираних уметника. 

IV

Плакета са повељом може се доделити појединцу или правном 
лицу за посебан допринос неговању и развоју задужбинарства.

V

Савет Универзитета у Београду (у даљем тексту: Савет) 
спроводи поступак избора и доноси одлуку о додели плакете са 
повељом.

Годишње се може доделити највише 1 (једна) плакета са 
повељом.
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VI

Иницијативу за доделу плакете са повељом могу покренути 
управитељи и одбори задужбина и фондација.

Уз иницијативу из става 1. овог члана прилаже се детаљно 
образложење.

Иницијатива се подноси Савету, преко Комисије за доделу 
плакете са повељом (у даљем тексту: Комисија), најкасније до 31. 
маја године у којој се додељује плакета са повељом. 

VII

Комисију именује ректорски колегијум и она се састоји од 
три члана.

Председник Комисије је ректор.
Комисија се именује на период од четири године.
Комисија доноси Правилник о додели плакете и повеље.
Стручно-административне послове за потребе Комисије 

обавља Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, 
задужбина и фондова Универзитета.

VIII

Комисија разматра поднету иницијативу и подноси Савету 
образложени предлог за доделу плакете са повељом.

IX

Савет разматра предлог Комисије.
Савет може предлог Комисије да прихвати, одбије или да 

тражи допуну образложења. 
Уколико прихвати предлог Комисије, Савет доноси одлуку о 

додели плакете са повељом.

X

Плакету са повељом уручује ректор на свечаном скупу на Дан 
задужбинара. 
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XI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Београд, 28.2.2018. године; Број: 06-788/4-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 5. Закона о високом образовању 
(‘’Службени гласник РС’’, број 88/2017, ), чл. 40. ст. 1. тач. 4. Статута 
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној  28. фебруара 2018.  године,  донео 
је 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о финансијском пословању Универзитета 
у Београду-Ректората за период јануар-децембар 2017. године, 
број  4003-3/2018-2.

Буџетски суфицит за 2017. годину износи 41.467.933,03 
динара.

Остварени суфицит биће пренет на нераспоређени вишак 
прихода и примања у 2018. години.

(Београд, 28.2.2018. године; Број: 06-788/5-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању 
(‘’Службени гласник РС’’, број 88/2017), чл. 40. ст. 1. тач. 3. Статута 
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној  24. јануара 2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се Финансијски план Универзитета у Београду за 2018. 
годину, број  4003-3/2018-1.

(Београд, 24.1.2018. године; Број: 06 – 152/4-18 )

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 и 189/16), Савет Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 24.1.2018. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се План јавних набавки и набавки Универзитета у 
Београду за 2018. годину, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 24.1.2018. године; Број: 06 – 152/5-18 )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.



Година LVI, број 203. 21. мај 2018. 11

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 189/16) и Извештаја Комисије за спровођење пописа имовине и 
обавеза Универзитета, Савет Универзитета, на седници одржаној  
28.2.2017. године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Комисије о извршеном годишњем попису 
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године, број 612-
4498/3-17 од 18.1.2018. године.

(Београд, 24.1.2018. године; Број: 06 – 152/6-18 )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 15.  Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број186/15-
пречишћени текст и 189/16), а у вези са чланом 32. Закона о 
запосленима у јавним службама (‘’Службени гласник Републике 
Србије’’, број 113/2017), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 28.2.2018. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Стручној служби и центрима 
Универзитета у Београду, број 61212-982/1-18.

(Београд, 28.2.2018. године; Број: 06-788/6-18 )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 
150/09), Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 
24.1.2018. године,  донео је 

О Д Л У К У

На основу одлуке Студентског парламента Универзитета у 
Београду од 12.12.2017. године, констатује се да је представнику 
студената у Савету Универзитета Данилу Потпарићу, студенту 
Православног-богословског факултета, престао мандат у Савету 
Универзитета и верификује се мандат Николе Лазића, студента 
Факултета политичких наука, као новог представника студената у 
Савету Универзитета.

(Београд, 24.1.2018. године; Број: 06 – 152/3-18 )

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 и 189/16), Савет Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 28.2.2018. године, донео је следећу 

О Д Л У К У

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ следећи представници Универзитета у 
Београду у Скупштини АКУД-а ‘’Бранко Крсмановић’’:

1. Проф. др Вера Правица, Медицински факултет
2. Сања Шешлија, истраживач сарадник Института за хемију, 

технологију и металургију  
3. Мирјана Јаковљевић, виши саветник у Сектору за  

инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и 
фондова у Стручној служби Универзитета

4. др Ана Јаковљевић, директор Центра за обезбеђење 
квалитета 

5. др Владимир Микић, стручни сарадник у Центру за 
обезбеђење квалитета

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

II

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

1. Проф. др Вера Правица, Медицински факултет
2. Сања Шешлија, истраживач сарадник Института за хемију, 

технологију и металургију  
3. др Ана Јаковљевић, директор Центра за обезбеђење 

квалитета 
4. др Владимир Микић, стручни сарадник у Центру за 

обезбеђење квалитета
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5. Никола Савић, стручни сарадник у Сектору за међународи 
међууниверзитетску сарадњу у Стручној служби Универзитета

6. Дино Мартинић, студент Биолошког факултета.

(Београд, 28.2.2018. године; Број: 06-788/7-18 )

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15-пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА 

ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 
БЕОГРАДУ 

Члан 1.

У Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у 
Београду’’, бр. 192/16, 195/16  и 199/17), у члану 13. у Табели Г1 
код првог избора у звање ванредног професора у тачки 3. речи: 
„од последњег избора у звање“ замењују се речима: „од избора у 
претходно звање“.

Код избора у звање редовног професора у тачки 5. речи: 
„од последњег избора у звање“ замењују се речима: „од избора у 
претходно звање“. 

Члан 2.

У глави IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ додаје се нови 
члан 16а. који гласи:

„До 30. септембра 2018. године престижним светским 
часописима за научне области у пољу друштвено-хуманистичких 
наука који, за потребе избора у звања наставника, могу бити 
изједначени са часописима из категорије М21-М23, сматраће се 
часописи са Листе часописа који се вреднују у поступку избора у 
та звања у пољу друштвено-хуманистичких наука, коју је утврдио 
Универзитет.“ 
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Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ‘’Гласнику Универзитета у 
Београду’’.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06-4634/7-17)

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-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.11.2017. 
године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  

ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА НЕАКАДЕМСКОГ ПОНАШАЊА У 
ИЗРАДИ ПИСАНИХ РАДОВА

 Члан 1.

У Правилнику о поступку утврђивања неакадемског понашања 
у изради писаних радова (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, 
бр. 193/16, 196/16, 197/17 и 199/17), у члану 5. став 7. број: „15“ 
замењује се бројем: „30“. 

Члан 2.

У члану 6. став 3. број: „60“ замењује се бројем: „120“.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ‘’Гласнику Универзитета у 
Београду’’.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06-4634/5-17)

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-пречишћени текст 
и 189/16), Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.11.2017. 
године, донео је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ  

ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА И  
ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Правилнику о раду етичких комисија и Одбора за 
професионалну етику Универзитета у Београду (‘’Гласник 
Универзитета у Београду’’, бр. 193/16 и 199/17), у члану 12. став 6. 
број: „60“ замењује се бројем: „120“.

Члан 2.

У члану 15. став 3. број: „60“ замењује се бројем: „120“.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења 
на седници Сената, а објавиће се у ‘’Гласнику Универзитета у 
Београду’’.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06-4634/4-17)

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, 189/16), 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 13. 
децембра 2017. године донео је 

О Д Л У К У 

УСВАЈА СЕ Извештај о упису студената за школску 2017/2018. 
годину, који је саставни део ове одлуке.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06-5066/31-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.

1 Извештај се налази на интернет презентацији Универзитета у 
Београду : http://bg.ac.rs/sr/studije/analize.php
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На основу члана 96. Закона о високом образовању  (“Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично 
тумачење), члана 106. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду “, број 186/15-пречишћени текст), а 
на предлог Савета Центра за континуирану едукацију број 06-
1456/3.2-17 од 12. децембра 2017. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 13. децембра 2017. године,  донео је 

О Д Л У К У

УТВРЂУЈУ СЕ програми сталног усавршавања: „Унапређење 
наставничких и менторских компетенција за образовање 
здравствених професионалаца“  на Универзитету у Београду. 
Програми ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану 
едукацију Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Савет Центра за континуирану едукацију, на основу 
иницијативе проистекле из учешћа Универзитета у Београду у 
пројекту Еразмус+ ReFEEHS, поднео је предлог за доношење 
наведеног програма сталног усавршавања. Програм се састоји од 
пет модула у трајању од по 30 часова. Сваки модул се вреднује са 
3 ЕСПБ. По завршетку модула, полазници добијају сертификат 
који потписује руководилац програма. Полазници који освоје 
најмање 12 ЕСПБ добијају сертификат који потписују руководилац 
програма и ректор.

Програми ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану 
едукацију Универзитета у Београду. У реализацији програма 
учествоваће предавачи са Медицинксог факултета, Фармацеутског 
факултета, Филолошког факултета Универзитета у Београду.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06-5066 /1456/4-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о раду етичких комисија и 
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду бр. 193/16 и 199/17), а на предлог ректора 
Универзитета, Сенат Универзитета на седници одржаној 15.11.2017. 
године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ЕТИКУ

Члан 1.

Разрешавају се чланства у Одбору за професионалну етику:
•  Дино Мартинић, Биолошки факултет, члан
•  Марија Радовановић, Филолошки факултет, заменик члана

Члан 2.

За чланове Одбора за професионалну етику из реда 
студентских представника именују се:

• Марија Радовановић, Филолошки факултет, члан.
• Данило Потпарић, Православни богословски факултет, 

заменик члана.

Члан 3.

Мандат чланова Одбора из члана 2. ове одлуке траје годину 
дана.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06-4634/6-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 186/15-пречишћени 
текст и 189/16) и члана 6. Правилника о раду етичких комисија 
и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду 
(Гласник Универзитета у Београду бр. 193/16 и 199/17), а на 
предлог Студентског парламента и ректора Универзитета, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 13.12.2017. године, донео је

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ЕТИКУ

Члан 1.

Разрешава се, на лични захтев, чланства у Одбору за 
професионалну етику Марија Радовановић, студенткиња 
Филолошког факултета.

Члан 2.

За члана Одбора за професионалну етику из реда студентских 
представника, именујe се Дино Мартинић, студент Биолошког 
факултета.

Члан 3.

Мандат члана Одбора из члана 2. ове одлуке траје годину 
дана.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06-5066/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду24

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. тачка 
46. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 186/15- пречишћени текст и 189/16), а на основу 
позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13.12.2017. године, 
доноси

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА 
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Учитељског факултета коју је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 14.11.2017. 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

Учитељски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 14.12.2017. године, ради 
давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 46. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 05.12.2017. године, разматрао је Одлуку о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.12.2017. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61212-5017/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4098/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма основних академских 
студија Регионална геологија.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 22. јуна 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог  
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Факултета, те предложило Сенату доношење студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4098/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4099/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма основних академских 
студија Истраживање лежишта минералних сировина.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 22. јуна 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4099/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4108/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија Истраживање лежишта минералних сировина.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 22. јуна 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4108/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4107/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија Регионална геологија.

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-
научно веће Факултета утврдило је предлог студијског програма 
на седници одржаној 22. јуна 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4107/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4419/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија Aрхитектура.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00382/2015-04 од 17. априла 2015. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
допуна студијског програма, усвајањем допуне листе изборних 
предмета предметима: „Рекреативни садржаји“ и „Потези 
архитекте“, на седници одржаној 26. јуна 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4419/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4377/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских студија 
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Факултет организационих наука.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење студијског програма из става 1. ове одлуке, који је 
настао као резултат анализе спроведене у оквиру ERASMUS+ 
пројека FINAC – Financial management, Accounting and Controlling 
curricula development for capacity building of public administration. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 11. октобра 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4377/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације природно-математичких   наука број: 61201-4786/2-
17 од 7. децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. децембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програма мастер академских 
студија Географски информациони системи (60 ЕСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер аналитичар за 
географске информационе системе.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је 16. новембра 2017. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 11. јула 2017. године. 

Веће групације природно-математичких  наука на седници 
одржаној одржаној 7. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета и једногласно донело предлог одлуке као у изреци, уз 
усвојену измену предложеног академског назива, те предложило 
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те 
је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4786/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4095/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Инжењерство нафте и гаса.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4095/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-3906/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Рударско инжењерство.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-3906/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4096/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Инжењерство заштите животне средине.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4096/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4097/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Геологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4097/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4100/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Хидрогеологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4100/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4101/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Геотехника.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4101/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4102/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Геофизика.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4102/3)

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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а 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-
5269/X-2/1-16 од 17. јула 2017. год, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. год., донео је

О Д Л У К У 
 
ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 

академских студија, област: Мехатроника у медицинској 
рехабилитацији.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради унапређења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

- за наставника на предмету: Мехатронички сиситеми 
именује се доц. др Емил Вег, Машински факултет уместо 
проф. др Александра Вега, Машински факултет.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06- 4634/21-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду42

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4111/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Геофизика.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4111/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4110/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Геотехника.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4110/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду44

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4109/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Хидрогеологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4109/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4106/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Геологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4106/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду46

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4105/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство заштите животне средине.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 14. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4105/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4104/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Инжењерство нафте и гаса (на српском и 
енглеском језику).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 4. јула 2014. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4104/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду48

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4103/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Рударско инжењерство.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 7. јуна 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4103/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4204/2-
17 од 8. децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 6. септембра и 17. октобра 2017. године поднео 
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. године и то: допуну листе 
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлоге измена и допуна студијског 
програма на седницама одржаним 24. октобра 2016. године и 25. 
септембра 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4204/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду50

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4205/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 17. октобра 2017. године поднео 
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-01179/2014-04 од 11. јула 2014. године и то: допуну листе 
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 25. септембра 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4205/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 203. 21. мај 2018. 51

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4205/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Мастер европских интеграција (120 ЕСПБ).

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 17. октобра 2017. године поднео 
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован 
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-
00-01179/2014-04 од 11. јула 2014. године и то: допуну листе 
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 25. септембра 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4205/4)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4027/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 6. октобра 2017. 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-
00034/2014-04 од 20. фебруара 2015. године и то: допуну листе 
изборних предмета и допуну листе наставника. Наставно-научно 
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског 
програма на седници одржаној 6. јула 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4027/3)

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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а 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-
4161/II-9.1/2-17од 20. новембра 2017. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 13. децембра 2017. год., донео је

О Д Л У К У  

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Студије миграција.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

За извођење наставе на предметима: „Увод у студије 
миграције“ и „Миграције и одрживи развој“ ангажује се проф. др 
Мирјана Рашевић са Географског факултета.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06- 5066 /9.1/3-17)

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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а 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-
4161/II-4011/2-17 од 20. новембра 2017. год, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. децембра 2017. год., донео је

О Д Л У К У  

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Рачунарство у друштвеним наукама

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Реализација наставе на изборном предмету: „Регулисање 
садржаја и слобода изражавања на Интернету“

Уместо проф. Бранимира Стојковића са Факултета политичких 
наука који је отишао у пензију, наставу на предмету ће изводити 
доц. др  Јелена Сурчулија Милојевић са Факултета политичких 
наука.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06- 5066 /4011/3-17)

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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а 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-
4161/I-10.1-17 од 23. октобра 2017. год, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 15. новембра 2017. год., донео је

О Д Л У К У  

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради унапређења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

- да се курс „Анализа хистолошких и ткивних препарата“ 
преименује у „Спектроскопска анализа хистолошких 
препарата”. 

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 06- 4634/10.1-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4115/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Геотехника.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 11. октобра 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4115/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4114/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Хидрогеологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 11. октобра 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4114/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4113/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Геологија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 11. октобра 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4113/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
групације техничко-технолошких наука број: 61201-4112/2-17 
од 10. нoвембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСE СЕ измене и допуне студијског програма 
докторских академских студија Рударско инжењерство.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00661/2013-04 од 11. октобра 2013. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена и допуна студијског програма, у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, на седници одржаној 22. јуна 
2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 10. новембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61201-4112/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4572/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 6. новембра 2017. 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-
00-01192/2014-04 од 14. фебруара 2014. године и то: допуну листе 
изборних предмета. Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 
24. октобра 2016. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4572/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4197/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 9. октобра 2017. 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-
00076/2014-04 од 20. фебруара 2015. године и то: допуну листе 
изборних предмета. Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 
22. маја 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4197/3)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, број 88/17), члана 42. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15 - пречишћени текст, 189/16), а у складу 
са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број: 61201-4026/2-17 од 8. 
децембра 2017. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
13. децембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена и допуна студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-00034/2014-04 од 20. марта 2015. 
године и то: допуну листе изборних предмета и допуну листе 
наставника и ментора. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма на седницама 
одржаним 15. јуна, 6. јула и 30. октобра 2017. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 08. децембра 2017. године размотрило је предлог 
Факултета, те предложило Сенату доношење студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

Београд, 13.12.2017. године; Број: 61201-4026/3)

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, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 68/15), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
186/15 - пречишћени текст), а 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-
4161/II-10.1/2-17 од 20. новембра 2017. год, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 13. децембра 2017. год., донео је

О Д Л У К У  

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Ради унапређења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

- да се на курсу „Анализа биолошких сигнала“ 
изврши измена наставника тако да уместо др Калаузи 
Александра, научни саветник, за предмет буде ангажован 
др Слађан Милановић, научни саветник Институт за 
медицинска истраживања.

(Београд, 13.12.2017. године; Број: 06- 5066 /101/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 145. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), a у складу са чл. 65. ст. 2. Закона 
о високом образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 
45/15-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 
23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 
189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета, број: 414/5 од 18.10.2017. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-04 број: 
61202-4324/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бећко Касалица 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 19.7.2017. године објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Примењена физика.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.9.2017. године 
објављивањем на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
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на седници одржаној дана 18.10.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бећко Касалица изабере у 
звање редовног професора.

Физички факултет је дана 20.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се 
др Бећко Касалица може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4324/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 
21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа Електротехничког 
факултета, број: 1314/8 од 12.9.2017. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, 02-04 број: 
61202-3571/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранко Малешевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Електортехнички факултет, за ужу 
научну област Примењена математика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 28.6.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Примењена математика.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.7.2017. године 
објављивањем на интернет страници Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и 
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физичког васпитања, на седници одржаној дана 12.9.2017. године, 
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Бранко 
Малешевић изабере у звање редовног професора.

Електротехнички факултет је дана 15.9.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се 
др Бранко Малешевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-3571/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Рударско-геолошког факултета, број: ⅓1 16/8 од 21. септембра 
2017. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-3864/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Милутиновић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки 
факултет, за ужу научну област Рударска мерења.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 17.5.2017. године у 
Београду, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Рударска мерења, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.7.2017. године, на 
интернет страни и у библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 21.9.2017. године, донело 
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Александар 
Милутиновић изабере у звање редовног професора.

Рударско-геолошки факултет је дана 26.9.2017. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се др Александар 
Милутиновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. 
Закона о високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-3864/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду70

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Електротехничког факултета, број: 1358/7 од 10. октобра 2017. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-4357/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирослав Бојовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Рачунарска техника и информатика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 12.7.2017. године 
у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Рачунарска техника и 
информатика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.9.2017. године, 
на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
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факултета, на седници одржаној дана 10.10.2017. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Мирослав Бојовић 
изабере у звање редовног професора.

Електротехнички факултет је дана 19.10.2017. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се др Мирослав 
Бојовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4357/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду72

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Електротехничког факултета, број: 1366/7 од 10. октобра 2017. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-4358/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Оливера Цирај Бјелац, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Електротехнички факултет, за ужу 
научну област Нуклеарна техника.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 12.7.2017. године у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Нуклеарна техника, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.9.2017. године, 
на интернет страни Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
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факултета, на седници одржаној дана 10.10.2017. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Цирај 
Бјелац изабере у звање редовног професора.

Електротехнички факултет је дана 19.10.2017. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се др Оливера Цирај 
Бјелац може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4358/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду74

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 727/7 од 12. септембра 2017. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4360/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Младеновић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за 
ужу научну област Информатика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 21.6.2017. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Информатика, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.8.2017. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
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на седници одржаној дана 12.9.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Младеновић 
изабере у звање редовног професора.

Саобраћајни факултет је дана 19.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се др Снежана 
Младеновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4360/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду76

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 
612-1728/3-17 од 21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Саобраћајног факултета, број: 670/6 од 17. октобра 2017. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
4359/2-17 од 30.10.2017. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Горан Марковић, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 21.6.2017. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја 
и мрежа, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.8.2017. године, у 
библиотеци Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
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на седници одржаној дана 17.10.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Горан Марковић изабере у 
звање редовног професора.

Саобраћајни факултет је дана 19.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.10.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 30.10.2017. године дало је мишљење да се др Горан Марковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4359/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду78

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени гласник РС’’, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), а на предлог 
Изборног већа Биолошког факултета, број: 15/344 од 08.09.2017. 
године и мишљења Већа научних области природних наука, број: 
61202-3542/2-17 од 26.10.2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душанка Савић-Павићевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за 
ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 21.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.07.2017. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
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на седници одржаној дана 08.09.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душанка Савић-Павићевић 
изабере у звање редовног професора.

Биолошки факултет је дана 12.09.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.10.2017. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 26.10.2017. године дало је мишљење да се др Душанка Савић-
Павићевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-3542/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду80

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о 
високом образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени 
гласник РС’’, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 
42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 
и 197/17), а на предлог Изборног већа Географског факултета, 
број: 419 од 19.10.2017. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-4461/2-17 од 
07.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Велимир Шећеров у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну 
област Просторно планирање.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 23.08.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Просторно 
планирање, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.09.2017. године 
преко сајта Факултета.
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На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 19.10.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Велимир Шећеров изабере 
у звање редовног професора.

Географски факултет је дана 31.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.11.2017. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.11.2017. године дало је мишљење да се 
др Велимир Шећеров може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4461/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду82

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о 
високом образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени 
гласник РС’’, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 
42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 
и 197/17), а на предлог Изборног већа Географског факултета, 
број: 421 од 19.10.2017. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-4462/2-17 од 
07.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 23.08.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Физичка 
географија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 27.09.2017. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
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пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 19.10.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Живковић изабере у 
звање редовног професора.

Географски факултет је дана 31.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.11.2017. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.11.2017. године дало је мишљење да се 
др Ненад Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4462/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду84

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о 
високом образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени 
гласник РС’’, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 
42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 
и 197/17), а на предлог Изборног већа Географског факултета, 
број: 420 од 19.10.2017. године и мишљења Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-4463/2-17 од 
07.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.11.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Вујадиновић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну 
област Регионална географија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Географски факултет је дана 23.08.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Регионална 
географија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.09.2017. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
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на седници одржаној дана 19.10.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Вујадиновић 
изабере у звање редовног професора.

Географски факултет је дана 31.10.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 01.11.2017. 
године.Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
на седници одржаној дана 07.11.2017. године дало је мишљење 
да се др Снежана Вујадиновић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.11.2017. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4463/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду86

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћени 
текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
142/08, 150/09, 160/11 и 196/16) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 
и 199/17), а на предлог Изборног већа Машинског факултета, 
број: 930/6 од 9. новембра 2017. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-4806/2-17 од 27.11.2017. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.12.2017. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Поповић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Моторна возила.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 24.5.2017. године у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање ванредног или 
редовног професора, за ужу научну област Моторна возила, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.9.2017. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
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на седници одржаној дана 9.11.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Поповић изабере 
у звање редовног професора.

Машински факултет је дана 10.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 20.11.2017. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 27.11.2017. године дало је мишљење да се др Владимир 
Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4806/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду88

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени гласник РС’’, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), а на предлог 
Изборног већа Филозофског факултета, број: 1827/1-IV/3 од 
16.11.2017. године, и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, број: 61202-4926/2-17 од 28.11.2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.12.2017. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа психологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.09.2017. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
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пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Миланко Чабаркапа 
изабере у звање редовног професора.

Филозофски факултет је дана 17.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.11.2017. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 28.11.2017. године дало је мишљење да се 
др Миланко Чабаркапа може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2017. године; Број: 61202-4926/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду90

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени гласник РС’’, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), а на предлог 
Изборног већа Филозофског факултета, број: 1827/1-IV/1 од 
16.11.2017. године, и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, број: 61202-4925/2-17 од 28.11.2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.12.2017. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислава Кнежић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну 
област Андрагогија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Андрагогија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.09.2017. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 



Година LVI, број 203. 21. мај 2018. 91

на седници одржаној дана 16.11.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Бранислава Кнежић 
изабере у звање редовног професора.

Филозофски факултет је дана 17.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.11.2017. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 28.11.2017. године дало је мишљење да се 
др Бранислава Кнежић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4925/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

На основу чл. 145. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), а у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број ,,Службени гласник РС’’, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14 и 45/15-аутентично тумачење), чл. 42. ст. 1. тач. 23., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 192/16, 195/16, 196/16 и 197/17), а на предлог 
Изборног већа Филозофског факултета, број: 1827/1-IV/2 од 
16.11.2017. године, и мишљења Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука, број: 61202-4924/2-17 од 28.11.2017. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.12.2017. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 28.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Општа психологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.09.2017. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
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пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 16.11.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Марковић 
изабере у звање редовног професора.

Филозофски факултет је дана 17.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.11.2017. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 28.11.2017. године дало је мишљење да се др 
Слободан Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4924/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду94

На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 
21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 4783/2 од 1.11.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-04 број: 61202-4708/2-17 
од 14.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.12.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Трајковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Имунологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 5.7.2017. године у часопису 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Имунологија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.9.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
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на седници одржаној дана 1.11.2017. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Трајковић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 3.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 7.11.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 14.11.2017. године дало је мишљење да се др 
Владимир Трајковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Meдицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4708/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 
21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 2073/2 од 1.11.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-04 број: 61202-4707/2-17 
од 14.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.12.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислав Миловановић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина(кардиологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 5.4.2017. године у часопису 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(кардиологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.9.2017. године 
објављивањем на интернет страници и огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 



Година LVI, број 203. 21. мај 2018. 97

на седници одржаној дана 1.11.2017. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислав Миловановић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факултет је дана 3.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 7.11.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 14.11.2017. године дало је мишљење да се др 
Бранислав Миловановић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
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 Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4707/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 145. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 88/17), a у складу са чл. 65. ст. 2. Закона о високом 
образовању (”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12, 89/13, 99/14 45/15-аутентично 
тумачење, 68/2015 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. 
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. 
и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 
196/16) и Правилника о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17 и 612-1728/3-17 од 
21.6.2017. године), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 2010/1 од 19.10.2017. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-04 број: 61202-4511/2-17 
од 14.11.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.12.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Татјана Кундаковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Фармацеутски факултет, за ужу 
научну област Фармакогнозија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 14.6.2017. године у часопису 
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета, објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Фармакогнозија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.9.2017. године 
објављивањем на интернет страници и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
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факултета, на седници одржаној дана 19.10.2017. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Татјана 
Кундаковић изабере у звање редовног професора.

Фармацеутски факултет је дана 1.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 7.11.2017. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 14.11.2017. године дало је мишљење да се др Татјана 
Кундаковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Фармацеустког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4511/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 
68/15 и 87/16), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 186/15-пречишћени текст и 189/16), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 
1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09, 160/11 и 195/16) и 
Правилника о минималним условима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду“, 
број 192/16 и 195/16), а на предлог Изборног већа Економског 
факултета, број: 4685/1 од 30.11.2017. године и мишљења Већа 
научних области правно-економских наука, број: 61202-5040/2-
17 од 5.12.2017. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
13.12.2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Горана Крстић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Статистика и математика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је у листу „Послови“ број 744 од 
27.9.2017. године, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Статистика и математика, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.10.2017. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 29.11.2017. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Горана Крстић изабере у 
звање редовног професора.

Економски факултет је дана 30.11.2017. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.11.2017. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 5.12.2017. године дало је мишљење да се др Горана 
Крстић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.12.2017. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-5040/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени 
текст, 189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на 
предлог Електротехничког факултета у Београду, број: 2044 од 
19. октобра 2017. године и предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број 61202-4278/2-17 од 10. новембра 2017. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
новембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Душан Стипановић, редовни професор на 
University of Illinois at Urbana-Champaign, Сједињене Америчке 
Државе, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Електротехнички факултет доставио је образложени предлог 
број: 2044 од 19. октобра 2017. године да се проф. др Душан 
Стипановић, редовни професор при Одсеку за индустријско и 
системско инжењерство на University of Illinois at Urbana-Cham-
paign, САД, изабере у звање гостујућег професора Универзитета у 
Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало 
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2018. године; Број: 61202-4278/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени 
текст, 189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на 
предлог Електротехничког факултета у Београду, број: 2044 од 
19. октобра 2017. године и предлог Већа групације техничко-
технолошких наука број 61202-4279/2-17 од 10. новембра 2017. 
године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. 
новембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Петар Ђурић, редовни професор на State 
University of New York at Stony Brook, Сједињене Америчке 
Државе, у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Електротехнички факултет доставио је образложени предлог 
број: 2044 од 19. октобра 2017. године да се проф. др Петар 
Ђурић, истакнути професор и шеф Департмана за електротехнику 
и рачунарску технику на State University of New York at Stony 
Brook, САД, изабере у звање гостујућег професора Универзитета у 
Београду.

Веће групације техничко-технолошких наука разматрало 
је предлог Факултета и утврдио да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду, те предложило 
Сенату доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15.11.2018. године; Број: 61202-4279/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени 
текст, 189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на 
предлог Филолошког факултета, број: 2692/1 са седнице Наставно-
научног Већа одржане 27. новембра 2017. године и предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-4977/2-17 
од 8. децембра 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Yoneyuki Sugita (Универзитет у Осаки, 
Јапан) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
2692/1 од 27. новембра 2017. године да се проф. др Yoneyuki Su-
gita, професор Универзитета у Осаки изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду,  те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4977/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 186/15-пречишћени текст, 189/16) и члана 4. Правилника 
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на 
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
135/07, 178/14) а на предлог Филолошког факултета, број: 1702/1 
са седнице Наставно-научног Већа одржане 3. јула 2017. године 
и предлог Већа групације друштвено-хуманистичких наука број 
61202-2843/2-17 од 8. децембра 2017. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 13. децембра 2017. године, донео 
је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Kyomitsu Yui (Кобе Универзитет у Јапану) 
у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог 
број: 1702/1 од 3. јула 2017. године да се проф. др Kyomitsu Yui, 
професор Кобе Универзитета у Јапану изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду,  те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-2843/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени 
текст, 189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на 
предлог Филолошког факултета, број: 2693/1 са седнице Наставно-
научног Већа одржане 27. новембра 2017. године и предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-4979/2-17 
од 8. децембра 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Hakan Yalap (Универзитет у Невшехиру, 
Турска) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
2693/1 од 27. новембра 2017. године да се проф. др Hakan Yal-
ap, професор Универзитета у Невшехиру, Турска изабере у звање 
гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду,  те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4979/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени 
текст, 189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на 
предлог Филолошког факултета, број: 2691/1 са седнице Наставно-
научног Већа одржане 27. новембра 2017. године и предлог Већа 
групације друштвено-хуманистичких наука број 61202-4978/2-17 
од 8. децембра 2017. године, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 13. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Joseph Haldane (Универзитет у Осаки, 
Јапан) у звање гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Филолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
2691/1 од 27. новембра 2017. године да се проф. др Joseph Hal-
dane, професор Универзитета у Осаки изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 8. децембра 2017. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду,  те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-4978/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17), члана 135. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15-пречишћени текст, 
189/16) и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања 
гостујућег професора на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 135/07, 178/14) а на предлог 
Факултета за физичку хемију у Београду, број: 944 од 10. јула 
2017. године и предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 61202-3303/2-17 од 7. децембра 2017. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 13. децембра 2017. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др Ивана Радосављевић Еванс (Дурхам 
Универзитет, Велика Британија) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:

Факултет за физичку хемију доставио је образложени предлог 
број: 944 од 10. јула 2017. године да се проф. др Ивана Радосављевић 
Еванс, професор Дурхам Универзитета, Велика Британија изабере 
у звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

Веће групације природно-математичких наука на седници 
одржаној 7. децембра 2017. године разматрало је предлог 
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене 
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату 
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 13.12.2018. године; Број: 61202-3303/3-17)

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, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа 
Факултета ветеринарске медицине од 21.3.2018. године, доносим 

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се проф. др Љиљана Јанковић чланства у Већу 
научних области биотехничких наука.

2. Именујe се др Милутин Ђорђевић,  редовни професор 
Факултета ветеринарске медицине, за члана Већа научних области 
биотехничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука  
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 02.04.2018. године; Број: 612-1549/2-18)

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 5. Правилника о већима научних области 
на  Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11, 180/14 и 196/16), а на 
предлог Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука,  
доносим

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  

ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Драган Благојевић, редовни професор 
Грађевинског факултета дужности председника Већа научних 
области грађевинско-урбанистичких наука, на лични захтев. 

2. Именује се др Душан Продановић, редовни професор 
Грађевинског факултета, за председника Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

(Београд, 12.04.2018. године; Број: 612-5816/21-16)

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

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, 180/14 и 196/16), а на предлог Наставно-научног већа 
Факултета спорта и физичког васпитања од 29.3.2018. године, 
доносим 

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Душан Угарковић, редовни професор 
Факултета спорта и физичког васпитања, чланства у Већу научних 
области медицинских наука.

2. Именује се др Марија Мацура,  редовни професор 
Факултета спорта и физичког васпитања, за члана Већа научних 
области медицинских наука.

3. Мандат члана Већа научних области медицинских наука  
траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 12.04.2018. године; Број: 612- 1747/2-18)

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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И С П Р А В К А

У Статуту Универзитета у Београду, који је објављен у 
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’, број 201 од 2. марта 2018. 
године, у члану 86. став 1. техничком омашком изостављене су на 
крају реченице речи: ‘’организују се на српском језику.’’


