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На основу тачке IX Одлуке Савета Универзитета у Београду 
о установљењу Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-788/8-18 од 
28.02.2018. године и Предлога Комисије за доделу Плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, 03 Број: 612-1251/5-18 од 
23.05.2018. године, Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној  10.09.2018. године, донео је 

О Д Л У К У 

Плакету „Лука Ћеловић Требињац“ у 2018. години доделити 
ЛЕПОСАВИ и МИТРУ БУЛАЈИЋУ, постхумно, за посебан допринос 
неговању и развоју задужбинарства.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуком Савета Универзитета у Београду о установљењу 
Дана задужбинара, 02-09 Број: 06-788/8-18 од 28.02.2018. године, 
у тачки IX, утврђено је да Савет Универзитета у Београду разматра 
предлог Комисије за доделу Плакете „Лука Ћеловић Требињац“ и 
доноси одлуку о додели Плакете.

Комисија за доделу Плакете доставила је Савету Универзитета 
у Београду Предлог да се Плакета у 2018. години додели 
постхумно Лепосави и Митру Булајићу, који су 16.02.1989. године 
основали Фондацију „Сестре Булајић“, ради чувања успомене на 
своје ћерке Ксенију Булајић, дипл. инж. архитектуре и Љиљану 
Булајић, дипл. физикохемичара, погинуле у авионској несрећи. 
Фондација, чију су имовину у моменту оснивања чинила новчана 
средства у износу од 60.000 US $ и 10.000.000,00 динара, основана 
је у циљу стипендирања по два најбоља по успеху сиромашна 
студента архитектуре, математике и физичке хемије и доделе 
новчане награде за по два најбоља одбрањена дипломска рада из 
архитектуре и физичке хемије. Овим чином Лепосава и Митар 
Билајић су поред помоћи образовању студената и развоју науке 
значајно допринели и подизању свести о значају задужбинарства. 
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На основу достављеног предлога Комисије за доделу плакете 
„Лука Ћеловић Требињац“ са повељом, Савет Универзитета у 
Београду једногласно је донео одлуку као у изреци.

(Београд, 10.09.2018. године; Број: 06-2671/5-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу чл. 41. ст. 1. тач. 5. Статута Универзитета у 
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 201/18), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  10.9.2018. године,  
доноси 

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2017. 
години са Акционим планом за 2018. годину.

(Београд, 10.09.2018. године; Број: 06-2671/3-18)

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 88/17) и чл. 41. ст. 1. тач. 4. Статута 
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
201/18), а на предлог Сената Универзитета од 20.6.2018. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 10. септембра 
2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се друга измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2018. годину, број 07 612-2176/7-18. 

(Београд, 10.09.2018. године; Број: 06-2671/3-18)

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 88/17) и чл. 41. ст. 1. тач. 4. Статута 
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 
201/18), а на предлог Сената Универзитета од 19.9.2018. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 27. септембра 
2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена и допуна Финансијског плана 
Универзитета у Београду за 2018. годину, број 07 612-2176/3-18.

(Београд, 27.9.2018. године; Број: 06-4254/3-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 18. Статута Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' број 201/18), 
а на предлог Сената Универзитета од 20.6.2018. године, Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  10. септембра 
2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се друга измена Планa набавки Универзитета у 
Београду за 2018. годину на које се Закон не примењује.

(Београд, 10.09.2018. године; Број: 06-2671/8-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 18. Статута Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'' број 201/18), 
а на предлог Сената Универзитета од 19.9.2018. године, Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној  27. септембра 
2018.  године,  донео је 

О Д Л У К У

Усваја се трећа измена Плана јавних набавки и Планa 
набавки Универзитета у Београду за 2018. годину на које се Закон 
не примењује.

(Београд, 27.9.2018. године; Број: 06-4254/4-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 41. ст. 1. тач. 10. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број: 201/2018), а 
на предлог Сената Универзитета у Београду од 20. јуна 2018. год, 
Савет Универзитета у Београду на седници одржаној 10.9.2018. 
године, доноси 

ОДЛУКУ  
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДИЈЕ КОЈЕ 
ОРГАНИЗУЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОД.

1. Висина годишње школарине на  докторским академским 
студијама за школску 2018/2019. год:
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2. Висина годишње школарине на мастер академским 
студијама за школску 2018/2019. год :

(Београд, 10.9.2018. године; Број: 06-2671/4-18)

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Бранко Ковачевић , с.р.
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На основу члана 41. Закона о  високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17) и члана 43. тачка 9. Статута Универзитета у 
Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18), Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.05.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА И 

ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА

Члан 1.

У Правилнику о мобилности студената и преношењу ЕСПБ 
бодоваа (''Гласник Универзитета у Београду'', бр. 160/11 и 196/16), 
у члану 8. после става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

“Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, када гостујући студент 
из друге високошколске установе из иностранства поседује 
одговарајућу исправу којом га та високошколска установа упућује 
да оствари део студијског програма на Универзитету, Споразум 
о уређивању међусобних права и обавеза у погледу обезбеђења 
услова за студије и боравак гостујућег студента у Србији, закључује 
Универзитет са тим гостујућим студентом. 

Споразум из става 3. овог члана потписују ректор, односно 
овлашћени проректор Универзитета и гостујући студент из друге 
високошколске установе”.

Члан 2.

После члана 8. додаје се нови члан 8а. који гласи:
„Гостујући студент из друге високошколске установе из 

иностранства се обавезује да по добијању одобрења на предлог 
Уговора о учењу и окончању административне процедуре у вези 
са боравком на Универзитету, уплати на рачун Универзитета 
административну таксу у износу од 100 евра у динарској 
противвредности на дан уплате, по средњем курсу НБС“.
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Члан 3.

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

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 06-2118/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 32. став 1. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/184) и Листе 
кандидата коју је утврдила Комисија за спровођење избора ректора 
и проректора, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.5.2018. 
године,  тајним гласањем, утврдио је

П Р Е Д Л О Г 

За кандидата за ректора Универзитета у Београду за 
школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину предлаже се  
Др ИВАНКА ПОПОВИЋ, редовни професор Технолошко- 
маталуршког факултета,

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 06-2118/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 39. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и члана 6. 
Правилника о условима и поступку  додељивања звања и правима 
професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 
176/13, 180/14 и 196/16), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. 
др Зорану Каделбургу,  редовном професору Математичког 
факултета, у пензији, у саставу:

1. Др Милош Арсеновић, редовни професор,  Математички 
факултет    

2. Др Павле Младеновић, редовни професор,  Математички 
факултет    

3. Др Александар Липковски,  редовни професор,  
Математички факултет                

4. Др Зоран Ракић, редовни професор,  Математички факултет    
5. Др Дарко Милинковић, редовни професор, Математички 

факултет    

II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 

предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Зорану Каделбургу, редовном професору Математичког факултета, 
у пензији, и да достави реферат Сенату најкасније до 18. маја 2018. 
године, у писаној и у електронској верзији.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 612-1392/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 39. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и члана 6. 
Правилника о условима и поступку  додељивања звања и правима 
професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 
176/13, 180/14 и 196/16), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. 
др Драгану Митраковићу,  редовном професору Технолошко-
металуршког факултета, у пензији, у саставу:

1. Др Весна Радојевић,  редовни  професор, Технолошко-
металуршки факултет  

2. Др Борис Лончар, редовни  професор, Технолошко-
металуршки факултет  

3. Др Рајко Шашић, редовни професор, Технолошко-
металуршки факултет  

II

Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. 
др Драгану Митраковићу, редовном професору Технолошко-
металуршког факултета, у пензији, и да достави реферат Сенату 
најкасније до 18. маја 2018. године, у писаној и у електронској 
верзији.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 612-1392/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 39. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и члана 6. 
Правилника о условима и поступку  додељивања звања и правима 
професора емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 
176/13, 180/14 и 196/16), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата 

са предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус 
проф. др Душану Старчевићу, редовном професору Факултета 
организационих  наука, у пензији, у саставу:

1. Др Дејан Симић, редовни професор,  Факултет 
организационих  наука                        

2. Др Зоран Марјановић, редовни професор,  Факултет 
организационих  наука                        

3. Др Мирко Вујошевић,  редовни професор,  Факултет 
организационих  наука                        

4. Др Зоран Јовановић, редовни професор,  Електротехнички 
факултет 

5. Др Бошко Николић, редовни професор, Електротехнички 
факултет 

II

Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. 
др Душану Старчевићу, редовном професору Факултета 
организационих  наука, у пензији, и да достави реферат Сенату 
најкасније до 18. маја 2018. године, у писаној и у електронској 
верзији.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 612-1392/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 98. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС” број 88/17) и  члана 43. тачка 31. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18) и 
Политике уписа студената на Универзитет у Београду, 06-01 Број: 
06 – 787/3-18 од 21. фебруара 2018. године, Сенат Универзитета 
у Београду, на седници одржаној 18. априла 2018. године донео је 

О Д Л У К У  

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената 
у прву годину студија првог, другог и трећег степена степена за 
школску 2018/2019.годину, на студијске програме чији су носиоци 
факултети у саставу Универзитета у Београду.

2. Саставни део Одлуке су текстови Конкурса који ће бити 
истакнути на веб страници Универзитета.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06-1740/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 57. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и 
члана 18. Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
168/2012), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
18. априла 2018.  године, донео је

О Д Л У К У 
O ИМЕНОВАЊУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

I

За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник 

Комисије
2. проф. др TATJАНА ВЕРБИЋ, продекан Хемијског факултета
3. проф. др ПРЕДРАГ ИВАНИШ, продекан Електротехничког 

факултета
4. проф. др МАРИНА МИЛЕНКОВИЋ, продекан 

Фармацеутског факултета
5. проф. др МАРКО СИМЕНДИЋ, продекан Факултета 

политичких наука
6. БОРЈАН СОКОВИЋ, студент проректор
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета

II
Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 

факултета,  даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, 
врши анализу жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату 
предлоге за побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност 
у вези са уписом за школску 2018/2019. годину.

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

Универзитетска комисија ће, у периоду између две седнице 
Сената, на основу нових одлука Комисије за акредитацију и 
контролу квалитета и одлука наставно-научних већа, да допуни 
расписани Конкурс за упис студената за школску 2018/2019. 
годину и о томе извести Сенат на првој наредној седници.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06-1740/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. тачка 28. Статута Универзитета у Београду 
(Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/2018), а у вези са 
Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских 
програма основних и интегрисаних студија на високошколским 
установама чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19 
годину и Политиком уписа студената на Универзитет у Београду за 
школску 2018/19 годину, а на предлог Универзитетске комисије за 
упис за школску 2018/19 годину, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20. јуна 2018. године, доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

Приликом спровођења Конкурса за упис студената за школску 
2018/2019. годину, на Универзитету у Београду и факултетима у 
његовом саставу, примењиваће се следећа правила за наведене 
категорије кандидата:

1. Упис кандидата који су завршили International Baccaleur-
ate Diploma Programme у школској 2017/2018 години

• Ови кандидати се пријављују и уписују у другом 
уписном року на оглашена слободна места.

• Могу се пријавити са потврдом Министарства 
да су поднели средњошколска документа на 
нострификацију. Приликом пријаве, подносе 
тражена документа и копије сведочанстава из прва 
два разреда средње школе и копију ИБ дипломе.

• Ако су држављани Републике Србије могу да конкуришу 
за посебна буџетска места која су одређена Одлуком 
Владе Републике Србије за држављане Републике 
Србије који су стекли страну средњошколску исправу.  

• Успех из средње школе се за ове кандидате 
утврђује на начин који је Сенат усвојио за школску 
2017/2018. које се налази у Општим условима уписа.

• Кандидати који су завршили International Baccal-
eurate Diploma Programme пре школске 2017/2018 
године, морају да имају решење о нострификацији 
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дипломе и тада остварују право уписа већ у првом 
уписном року, као и сви други кандидати (наши и 
страни држављани). Вредновање успеха у средњој 
школи се врши по претходно предложеној формули.

2.Упис кандидата из Републике Српске
• Ови кандидати се уписују као и наши држављани и њихова 

документа не подлежу поступку нострификације. Ови 
кандидати не могу да конкуришу на места које је Влада 
Републике Србије определила као буџетска места за 
упис у другом уписном року за држављане Републике 
Србије који су стекли страну средњошколску исправу.  

• Ако су ови кандидати завршили International Baccaleur-
ate Diploma Programme у Републици Српској неопходно 
је да обаве нострификацију и поступа се на начин 
описан у тачки 1. Ови кандидати могу да конкуришу 
на оглашена слободна места у другом уписном року.

3.Упис кандидата из земаља из окружења који неће добити 
средњошколска документа до истека рока за пријаву у првом 
уписном року

Све кандидате који не могу да приложе сведочанства из 
четири разреда средње школе и потврду Министарства да су 
започели поступак нострификације за први уписни рок, могу да 
конкуришу у другом уписном року на оглашена слободна места. 
Оваква одлука је донета због немогућности рангирања кандидата 
на начин који омогућава равноправност.

4. Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца 
азила

• Како Стручним упутством нису наведени услови 
евентуалне позитивне дискриминације ових 
кандидата (због немогућности прибављања свих 
потребних докумената, евентуалне помоћи за 
измиривање школарине или сл.) уколико се 
пријаве за упис поступа се у складу са Конкурсом и 
неопходно је да приложе сва тражена документа. 

• Препорука је да факултети, уколико имају пријављене 
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кандидате из ове категорије, писаним путем 
контактирају Министарство ради даљег поступања. 

5. Упис кандидата применом афирмативних мера
Упис ових кандидата обавиће се на исти начин као и 

претходних школских  година. Сви кандидати се рангирају кроз 
заједничку ранг листу и посебно на листама за сваку афирмативну 
меру (листе за афирмативне мере су без имена кандидата).

• Факултети примају и проверавају документацију кандидата 
који су пријављени за афирмативну меру Упис припадника ромске 
националне мањине и утврђују право кандидата да буду укључени 
у ову категорију. Факултети разматрају само документа које је 
издао Национални савет за ромску националну мањину.

• Факултети примају документацију кандидата који 
су пријављени за програм афирмативних мера - 
Упис особа са инвалидитетом. Кандидати приликом 
предаје докумената и пријаве за студијски програм, 
достављају и један од следећих докумената (може 
да буде у затвореној коверти због приватности): 

- o решење надлежног органа о 
постојању телесног оштећења,

- o решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
- o мишљење Интерресорне комисије за подршку у 

оквиру образовног система за доуниверзитетску 
наставу (не постоји директна надлежност 
интерресорних комисија за високо образовање),

- o медицинску документацију која је издата од надлежне 
здравствене установе и која није старија од 6 месеци, 
а којом се документује постојање хроничног обољења 
(хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна 
обољења), као и другог хроничног обољења које може 
значајно да утичу на исходе учења и свакодневно 
функционисање кандидата. Документација и извештај 
лекара треба  да омогући закључивање на који 
начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе 
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учења и свакодневно функционисање кандидата. 
- o препоруку Удружења за студенте са 

хендикепом. Препорука се разматра само 
као допунска документација и предаје се 
уз један од горе наведених докумената. 

• Факултети документацију, преко архиве Универзитета, 
достављају Универзитетском центру за студенте са 
хендикепом (Центар). Уз координацију ресорног 
проректора, срадници Центра и Радна група за стручну 
и консултативну помоћ Универзитетском центру 
за студнте са хендикепом (Радна група) прегледа 
достављену документацију и припрема стручно 
мишљење. Уколико постоји потреба, Радна група може 
тражити и допуну медицинске документације ради бољег 
сагледавања здравственог проблема, као и документа 
којима се потврђује хронични статус обољења. 
Центар на основу стручног мишљења Радне групе даје 
препоруку за рангирање на факултет по посебној листи 
за афирмативну меру-упис лица са инвалидитетом. 
На основу препоруке кандидати остварују право 
на рангирање на факултету по посебној листи за 
афирмативну меру-упис лица са инвалидитетом.

• Центар обавештава кандидата о стручном мишљењу 
и препорукама које су упућене факултету. Кандидат 
може да уложи приговор на стручно мишљење 
и препоруку. Приговор се доставља факултету, а 
факултет прослеђује приговор Центру. Центар 
разматра приговор и по потреби може тражити 
допунско стручно мишљење од Радне групе.

6. Члан 96. став 1. тачка 3. Статута Универзитета у Београду 
не може бити примењен у оквиру једног истог Конкурса; кандидат 
уписан на студијски програм у првом уписном року по некој од 
ранг листи, не може променити студијски програм и без пријемног 
испита прећи на други програм истог факултета у другом уписном 
року по истом Конкурсу.
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7. Допунско образложење за примену Члана 96. става 2.
Прелазак студената докторских студија на други студијски 

програм
• Кандидат који је већ уписан на студијски програм 

докторских академских студија на нашем или 
другом универзитету, може да пређе на други 
студијски програм на основу јавне исправе 
Уверења о пређеном делу студијског програма. 

• Кандидат мора да испуни одговарајуће услове и то:
- да испуњава услове уписа на докторске студије 

у складу са Конкурсом и са Правилником о 
докторским студијама Универзитета у Београду;

- да је остварио најмање 60 ЕСПБ на 
уписаном студијском програму.

• Ако се ради о другој високошколској установи из 
Републике Србије, поступак признавања Уверења о 
пређеном делу студијског програма ради наставно-
научно веће факултета на основу својих аката. Ако се 
ради о Уверењу о пређеном делу студијског програма 
стране високошколске установе, поступак признавања 
се води на Универзитету у складу са актима УБ. 

• У оба случаја, решење о признавању дела студијског 
програма и сагласност за упис конкретног 
студијског програма мора садржати податке 
о признатим предметима и/или обавезама из 
јавне исправе, као и захтев да кандидат мора 
испунити, најмање, обавезе везане за пријаву, 
израду и одбрану докторске дисертације.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитетска комисија за упис за школску 2018/2019. 
годину одржала je прву седницу 6. јуна 2018. године. У циљу 
припреме за реализацију Конкурса и упис кандидата на студијске 
програме на нашем Универзитету, разматрано је Стручно упутство 
за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних 
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и интегрисаних студија на високошколским установама чији је 
оснивач Република Србија за школску 2018/2019. годину које је 
доставило Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Будући да је установљено да и даље постоје недоумице и 
недовољно прецизно поступање у вези са неким наводима из 
Стручног упутства, а са циљем да се обезбеди равноправан приступ 
свим кандидатима који намеравају да студирају на Универзитету 
у Београду, и јединствено, усаглашено поступање на свим 
факултетима у саставу Универзитета, Комисија је предлoжила да 
Сенат разматра и усвоји наведене закључке, што је Сенат и усвојио.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 06-2670/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 60. Статута Универзитета у Београду (Гласник 
Универзитета у Београду, бр. 201/2018), а у вези са Стручним 
упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма 
основних и интегрисаних студија на високошколским установама 
чији је оснивач Република Србија за школску 2018/2019 годину и 
Политиком уписа студената на Универзитет у Београду за школску 
2018/2019 годину, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.6.2018. године, доноси 

ОДЛУКУ

 о образовању Радне групе за стручну и консултативну помоћ 
Универзитетском центру за студенте са хендикепом за припрему 
препоруке за упис студената по програму афирмативних мера-
упис лица са инвалидитетом 

I

Образује се Раднa групa за стручну и консултативну помоћ 
Универзитетском центру за студенте са хендикепом за припрему 
препоруке за упис студената по програму афирмативних мера-
упис лица са инвалидитетом  (Радна група), као стручно и 
саветодавно тело за помоћ Универзитетском центру за студнете 
са хендикепом (Центар) за припрему препоруке за кандидате који 
су се, приликом предаје докумената за упис на неки од студијски 
програма оглашених по Конкурсу за школску 2018/2019 годину, 
пријавили за коришћење програма афирмативних мера-упис лица 
са инвалидитетом. 

II

За чланове Раднe групe именују се:
1. Проф. др Петар Булат, Медицински факултет
2. Проф. др Александар Јовановић, Медицински факултет
3. Проф. др Горан Недовић, Факултет за специјалну едукацију 

и рехабилитацију.
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III

Кандидати који се пријављују за упис по програму 
афирметивних мера- упис особа са инвалидитетом предају 
документа на одговарајућем факултету у саставу Универзитета у 
Београду.

Кандидати приликом предаје докумената и пријаве за 
студијски програм достављају и један од следећих докумената 
(може да буде у затвореној коверти због приватности): 

- o решење надлежног органа о 
постојању телесног оштећења,

- o решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
- o мишљење Интерресорне комисије за подршку у 

оквиру образовног система за доуниверзитетску 
наставу (не постоји директна надлежност 
интерресорних комисија за високо образовање),

- o медицинску документацију која је издата од надлежне 
здравствене установе и која није старија од 6 месеци, 
а којом се документује постојање хроничног обољења 
(хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна 
обољења), као и другог хроничног обољења које може 
значајно да утичу на исходе учења и свакодневно 
функционисање кандидата. Документација и извештај 
лекара треба  да омогући закључивање на који 
начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе 
учења и свакодневно функционисање кандидата. 

- o препоруку Удружења за студенте са 
хендикепом. Препорука се разматра само 
као допунска документација и предаје се 
уз један од горе наведених докумената. 

Факултети документацију достављају Центру преко Архиве 
Универзитета у Београду. 

IV

Уз координацију ресорног проректора  Радна група прегледа 
достављену документацију и припрема стручно мишљење о сваком 
појединачном кандидату које доставља Центру. 
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Уколико постоји потреба, Радна група може тражити и допуну 
медицинске документације ради бољег сагледавања здравственог 
проблема, као и документа којима се потврђује хронични статус 
обољења.

Центар на основу стручног мишљења Радне групе даје 
препоруку за рангирање на факултет по посебној листи за 
афирмативну меру-упис лица са инвалидитетом. 

На основу препоруке кандидати остварују право на рангирање 
на факултету по посебној листи за афирмативну меру-упис лица 
са инвалидитетом.

Центар обавештава кандидата о стручном мишљењу и 
препорукама које су упућене факултету. Кандидат може да уложи 
приговор на стручно мишљење и препоруку. Приговор се доставља 
факултету, а факултет прослеђује приговор Центру.

Центар разматра приговор и по потреби може тражити 
допунско стручно мишљење од Радне групе.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 612-2793/1-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 88/17), и члана 84. став 2. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), на 
предлог наставно-научних већа, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године донео је 

О Д Л У К У  
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује 
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2018/2019. годину

УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују 
на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на 

високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2018/2019. годину

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-02775/2017-06  од 19. јануара 
2018. године на студијски програм мастер академских 
студија Финансијски менаџмент, контрола и 
менаџерско рачуноводство на Универзитету у 
Београду уписаће се 35 самофинансирајућих 
студената, на Факултету организационих наука, 
који је носилац наведеног студијског програма.

- У складу са изменама у конзорцијуму, на Еразмус 
Мундус заједничке европске мастер академске 
студије из астрофизике – Астромундус, 120 ЕСПБ, 
у школској 2018/19 години неће се вршити упис 
студената, те се из одлуке брише предвиђени 
број студената за наведени студијски програм.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 06-2670/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР
Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 88/17), и члана 84. став 2. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), на 
предлог наставно-научних већа, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 16. маја 2018. године донео је 

О Д Л У К У  
о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује 
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2018/2019. годину

  
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се 

уписују на студијске програма на Универзитету у Београду, односно 
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2018/2019. годину

- У складу са одлуком Наставно-научног већа 
Медицинског факултета неће се вршити упис на 
специјалистичке струковне студије, те се из одлуке 
брише предвиђени број студената за следеће студијске 
програме: специјалиста струковна медицинска сестра, 
специјалиста струковни анестетичар, специјалиста 
струковни медицински радиолог, специјалиста 
струковни медицинско-лабораторијски технолог, 
специјалиста струковни санитарно-еколошки 
инжењер и специјалиста струковни физиотерапеут.

- У складу са одлуком Наставно-научног већа 
Медицинског факултета у оквиру донетог броја 
студената (48) за студијски програм мастер 
академских студија ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, на српском 
језику се уписује 24 студента, а на енглеском језику 
(MASTER OF PUBLIC HEALTH) - такође 24 студента.

- У складу са одлуком Наставно-научног већа Факултета 
организационих наука и дописом Министарства 
посвете, науке и технолошког развоја број 612-00-
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00149/2018-06 од 23. марта 2018. године на студијске 
програме мастер академских студија Менаџмент 
у управи 60 ЕСПБ и Менаџмент у управи 120 ЕСПБ 
уписаће се по 27 самофинансирајућих студената.

(2) ДАЈЕ СЕ измена и допуна мишљења Влади Републике 
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма 
који се финансирају из буџета за студијски програм мастер 
академских студија Конференцијско, стручно и аудиовизуелно 
превођење, чији носилац је Филолошки факултет – 10 студената 
из буџета.

(Београд, 18.5.2018. године; Број: 06-2118/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 99. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 88/17), и члана 84. став 2. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18), на 
предлог наставно-научних већа, Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године донео је 

 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке 

 о броју студената који се уписује на студијске програме  
који се организују на Универзитету, односно  

на високошколским јединицама у његовом саставу, за 
школску 2018/2019. годину

  
УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна броја студената који се уписују 

на студијске програма на Универзитету у Београду, односно на 
високошколским јединицама у његовом саставу, за школску 
2018/2019. годину:

- У складу са међународним уговором на интегрисане 
академске студије Медицина на енглеском 
језику  уписаће се додатних 30 студената.

- У складу са Одлуком о акредитацији студијског 
програма број 612-00-00835/2017-06 од 13. октобра 
2017. године на студијски програм специјалистичких 
академских студија Грађевинарство на Универзитету 
у Београду уписаће се 40 самофинансирајућих 
студената, на Грађевинском факултету, који 
је носилац наведеног студијског програма.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 06-2670/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 20. Статута Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 201/18), 
а у вези са чланом 4. Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду – пречишћени текст (''Гласник 
Универзитета у Београду, број 183/15), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 18. априла 2018. године, доноси

О Д Л У К У

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

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

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06 – 1740/6-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 1. тачка 20. Статута Универзитета 
у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 201/18), 
а у вези са чланом 4. Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду – пречишћени текст (''Гласник 
Универзитета у Београду, број 183/15), Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 16. маја 2018. године, доноси

О Д Л У К У

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

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

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 06 – 2118 /5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18.04.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Хемијског факултета који 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 22.03.2018. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 22.03.2018. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 16.04.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Хемијског факултета 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.04.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61212-1431/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 18.04.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Правног факултета који 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 27.03.2018. године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни факултет доставио је Универзитету у Београду Статут 
Факултета, који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
27.03.2018. године, ради давања сагласности, сагласно члану 43. 
став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 16.04.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Правног факултета 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.04.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61212-1570/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду36

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Биолошког факултета 
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 11.05.2018. 
године.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 11.05.2018. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 13.06.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Биолошког факултета 
са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд,20.6.2018. године; Број: 61212-2157/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Медицинског факултета 
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 19.03.2018. 
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

Медицински факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 19.03.2018. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 13.06.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао 
је позитивно мишљење о усклађености Статута Медицинског 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61212-1486/2-18 )

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду38

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Пољопривредног 
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
31.05.2018. 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

Пољопривредни факултет доставио је Универзитету у 
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 31.05.2018. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 13.06.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао 
је позитивно мишљење о усклађености Статута Пољопривредног 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61212-2536/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, доноси

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

факултета

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Рударско-геолошког 
факултета који је донео Савет Факултета на седници одржаној 
26.04.2018. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
‘’Глснику Универзитета у Београду’’. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет доставио је Универзитету у 
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на 
седници одржаној 26.04.2018. године, ради давања сагласности, 
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 13.06.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао је 
позитивно мишљење о усклађености Статута Рударско-геолошког 
факултета са Статутом Универзитета.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61212-2017/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 43. став 1. тачка 
45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а на основу позитивног мишљења Одбора 
за статутарна питања, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, доноси

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

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Економског факултета 
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 25.04.2018. 
године, осим одредаба члана 3. ст. 4. и 5., у делу који се односи на 
скраћени назив Факултета, члана 139. став 3., члана 148. став 2. 
и члана 153. став 1. тачке 7. и 8. Статута, које нису усаглашене са 
одредбама чл. 2., 82., 96. и 100. Статута Универзитета у Београду.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет доставио је Универзитету у Београду 
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници 
одржаној 25.04.2018. године, ради давања сагласности, сагласно 
члану 43. ст. 1. тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници 
одржаној 13.06.2018. год., разматрао је Статут Факултета и дао 
је позитивно мишљење о усклађености Статута Економског 
факултета са Статутом Универзитета, осим одредаба члана 3. став 
4., члана 139. став 3., члана 148. став 2. и члана 153. став 1. тачке 
7. и 8. Статута, које нису усаглашене са одредбама чл. 2., 82., 96. и 
100. Статута Универзитета у Београду.
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Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
прихватио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је 
одлуку као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61212-1976/2-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-1289/2-18 од 12. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 18. априла 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
струковних студија Политикологија – европске студије, 60 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. 
ове одлуке стиче се  СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста струковни 
политиколог.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 16. марта 2018. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 27. фебруара 2018. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 12. априла 2018. године размотрило је предлог Факултета, 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61201-1289/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-1289/2-18 од 12. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 18. априла 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких 
академских студија Политикологија, 120 ЕСПБ.

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стиче се  СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста политиколог.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 16. марта 2018. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке, који је утврдило Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 27. фебруара 2018. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 12. априла 2018. године размотрило је предлог Факултета, 
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и 
усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61201-1289/4-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-1068/2-18 од 12. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 18. априла 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Економија, пословно управљање и статистика, 
240 ЕСПБ.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
су Универзитет у Београду – Економски факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 2. марта 2018. 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 612-00-02663/2013-04 од 
13. јуна 2014. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило 
је предлог измена и допуна студијског програма на седницама 
одржаним 29. новембра 2017. године и 7. фебруара 2018. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 12. априла 2018. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61201-1068/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 4.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број:06-4164/VII-10.1/4-16 од 
23. априла 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 
16. маја  2018. године, 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

Увођење новог изборног предмета “Друштвени медији и 
дигиталне маркетиншке кампање”, који би изводио доц. др Милан 
Окановић

На студијском програму мастер академских студија 
Рачунарство у друштвеним наукама један овакав предмет 
савременог садржаја употпунио би наставни програм, а студенти у 
неформалним разговорима већ изражавају интересовање за такве 
садржаје на студијском програму.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 06 – 2118 /101/5-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-776/2-18 од 9. маја 2018. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма мастер академских 
студија Архитектура.

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 допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 4. априла 2014. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуна 
студијског програма, које се састоје од допуне листе изборних 
предмета предметима „Архитектура простора за излагање“ и 
„Архитектура савремених челичних конструкција“ , на седници 
одржаној 25. децембра 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 9. маја 2018. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61201-776/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-1923/2-18 од 9. маја 2018. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Геодезија и геоинформатика.

2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке 
је Универзитет у Београду – Грађевински 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 612-00-02732/2013-04 од 9.  априла 2014. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
измена допуна студијског програма, које се састоје од унапређења 
садржаја предмета „Информационе технологије у картографији“, 
„Web картографија“ и „Web програмирање“, увођење предмета 
„Примена даљинске детекције у картографији“ уместо предмета 
„Државна картографија“, као и допуна листе изборних предмета 
предметом „Наука о подацима у R-у“, на седници одржаној 5. 
априла 2018. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 9. маја 2018. године размотрило је предлог Факултета  
 



Гласник Универзитета у Београду48

и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61201-1923/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-601/2-18 од 9. маја 2018. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма мастер академских 
студија Пејзажна архитектура.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-02007/2013-04 од 29.  новембра 2013. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуна 
студијског програма, које се састоје од допуне листе изборних 
предмета предметом „Дигитална визуелизација у пејзажној 
архитектури“, на седници одржаној 31. јануара 2018. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 9. маја 2018. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61201-601/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-2148/2-18 од 10. маја 2018. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Конференцијско, стручно и аудиовизуелно 
превођење, 120 ЕСПБ.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је дана 9. маја 2018. 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 612-00-01157/2013-04 од 6. 
марта 2015. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је 
предлог измена и допуна студијског програма на седници одржаној 
22. марта 2018. године. Измене се састоје у повећању изборних 
предмета у изборној групи 1 и 3.

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 10. маја 2018. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61201-2148/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-5093/2-18 од 5. јуна 2018. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Фармацеутска медицина.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-01124/2011-04 од 22. јуна 2012. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
студијског програма на седници одржаној 7. септембра 2017. 
године.  

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 5. 
јуна 2018. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61201-5093/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), 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: 61201-776/2-18 од 9. маја 2018. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ допуне студијског програма интегрисаних 
академских студија Архитектура.

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 допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-02696/2013-04 од 20. јуна 2014. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог допуна 
студијског програма, које се састоје од допуне листе изборних 
предмета предметима „Архитектура простора за излагање“ и 
„Архитектура савремених челичних конструкција“ , на седници 
одржаној 25. децембра 2017. године. 

Веће групације техничко-технолошких наука на седници 
одржаној 9. маја 2018. године размотрило је предлог Факултета 
и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског 
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61201-776/4-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-2475/2-18 од 5. јуна 2018. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Фармација.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 7. јуна 2013. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
студијског програма на седници одржаној 8. марта 2018. године.  

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 5. 
јуна 2018. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61201-2475/3-18)

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 43. тачка 
4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације медицинских наука број: 
61201-2475/2-18 од 5. јуна 2018. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних академских студија Фармација – медицинска 
биохемија.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет је поднео Универзитету у Београду предлог за 
доношење измена студијског програма из става 1. ове одлуке, 
који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број 612-00-00729/2013-04 од 24. маја 2013. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена 
студијског програма на седници одржаној 12. априла 2018. године.  

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 5. 
јуна 2018. године размотрило је предлог Факултета и предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61201-2475/4-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 4.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/VI-9.1/2-18 од 19. 
марта 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. 
априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских  студија: Историја и филозофија природних нуака и 
технологије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. Ради унапређења наставе неопходно је доношење следећих 
измена студијског програма:

- услед одласка у пензију проф. др Душка Витаса 
(Математички факултет), изборни предмета Основи 
и историја рачунарства и информатике, предаваће 
доц. др Милоша Р. Аџића (Филозофски факултет).

- у реализацију наставе из предмента 
Историја физике, укључује се проф. др. 
Слободан Перовић (Филозофски факултет).

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06-1740/91/3-18

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 78. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18), члана 147. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18) и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у 
Београду", број 176/13, 180/14 и 196/16), а на предлог Maтематичког 
факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 
2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Зорану Каделбургу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Математички факултет, у пензији, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Зорану Каделбургу, редовном професору у 
пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Милош Арсеновић, 
редовни професор,  Математички факултет; др Павле Младеновић, 
редовни професор, Математички факултет; др Александар 
Липковски, редовни професор, Математички факултет; др Зоран 
Ракић, редовни професор, Математички факултет и др Дарко 
Милинковић редовни професор, Математички факултет.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Зорану Kаделбургу, дана 15. маја 2018. године. 

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 18. маја 2018. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 17. јуна 2018. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 

2018. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 612-1392/7-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 78. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18), члана 147. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18) и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у 
Београду", број 176/13, 180/14 и 196/16), а на предлог Технолошко-
металуршког факултета,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 
2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Проф. др Драгану Митраковићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Технолошко-металуршки факултет, у 
пензији, додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Драгану Митраковићу, 
редовном професору у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Весна Радојевић, редовни 
професор,  Технолошко-металуршки факултет; др Рајко Шашић, 
редовни професор, Технолошко-металуршки факултет и др Борис 
Лончар, редовни професор, Технолошко-металуршки факултет.    

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Драгану Митраковићу, дана 11. маја 2018. године. 

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 18. маја 2018. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 17. јуна 2018. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 

2018. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 612-1392/8-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 78. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/18), члана 147. став 3. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18) и члана 8. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса ("Гласник Универзитетa у 
Београду", број 176/13, 180/14 и 196/16), а на предлог Факултета 
организационих наука,

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 
2018. године, донео је 

О Д Л У К У
 
Проф. др Душану Старчевићу, редовном професору 

Универзитета у Београду-Факултет организационих наука, у 
пензији, додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука доставио је Универзитету 
образложени предлог да се проф. др Душану Старчевићу, редовном 
професору у пензији, додели звање професор емеритус. 

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, образовао је Стручну 
комисију за припрему реферата са предлогом одлуке за доделу 
звања професор емеритус у саставу: др Дејан Симић, редовни 
професор,  Факултет организационих  наука; др Зоран Марјановић, 
редовни професор, Факултет организационих  наука; др Мирко 
Вујошевић, редовни професор, Факултет организационих  наука; др 
Зоран Јовановић, редовни професор, Електротехнички факултет и 
др Бошко Николић редовни професор, Електротехнички факултет.    

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Душану Старчевићу, дана 15. маја 2018. године.  

Реферат и предлог одлуке објављен је  на сајту Универзитета 
у Београду дана 18. маја 2018. године уз напомену да увид јавности  
траје 30 дана, односно до 17. јуна 2018. године.
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За време трајања увида јавности Сенату Универзитета су се 
могле достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.

Примедаба није било.
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. јуна 

2018. године, тајним гласањем, одлучио је као што је наведено у 
изреци ове одлуке.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 612-1392/9-18)

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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1503/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ђорђе Алемпијевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Судска медицина .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Судска медицина.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Алемпијевић изабере 
у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Ђорђе 
Алемпијевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1503/3-18)

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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1471/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Теодора Бељић Живковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина(ендокринологија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Инетрна медицина(ендокринологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Теодора Бељић Живковић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Теодора 
Бељић Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1471/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду66

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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1504/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Благојевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом(ортопедија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(ортопедија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.

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



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 67

на седници одржаној дана 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Благојевић изабере 
у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Зоран 
Благојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1504/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду68

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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1505/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Нада Вујасиновић Ступар у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за 
ужу научну област Интерна медицина(реуматологија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(реуматологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Нада Вујасиновић Ступар 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Нада 
Вујасиновић Ступар може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1505/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1506/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Срђан Ђурановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина(гастроентерологија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(гастроентерологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Срђан Ђурановић изабере 
у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Срђан 
Ђурановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1506/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1507/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милан Радовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина(нефрологија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Интерна медицина(нефрологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Радовић изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Милан 
Радовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1507/3-18)

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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1508/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Спремовић 
Рађеновић изабере у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Светлана 
Спремовић Рађеновић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1508/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1513/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Стефановић 
изабере у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др 
Александар Стефановић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1513/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1510/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Кастратовић 
Котлица изабере у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Биљана 
Кастратовић Котлица може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1510/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1511/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Елиана Гаралејић изабере 
у звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Елиана 
Гаралејић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1511/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1509/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Ракић изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Снежана 
Ракић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1512/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1512/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Саша Кадија изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Саша 
Кадија може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1512/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 
од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Медицинског 
факултета, број: 1500/12 од 28.2.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1514/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Џамић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду- Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом(урологија) .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом(урологија).

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
објављивањем на сајту 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 28.2.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Џамић изабере у 
звање редовног професора.

Медицински факулет је дана 16.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Зоран 
Џамић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1514/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 477/1 од 8.3.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1516/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Богавац-Станојевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Фармацеутски факултет, 
за ужу научну област Медицинска биохемија .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 27.12.2017. године у листу 
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Медицинска биохемија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.2.2018. године 
објављивањем на сајту и у архиви Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
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о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског 
факултета, на седници одржаној дана 8.3.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Богавац-
Станојевић изабере у звање редовног професора.

Фармацеутски факулет је дана 14.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Наташа 
Богавац-Станојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1516/3-18)

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), 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, 199/17 и 06-4634/7-17 од 
15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 478/1 од 8.3.2018. године и мишљења Већа 
научних области медицинских наука, 02-01 број: 61202-1515/2-
18 од 27.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Котур-Стевуљевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду- Фармацеутски факултет, 
за ужу научну област Медицинска биохемија .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 27.12.2017. године у листу 
„Послови“ и на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Медицинска биохемија.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.2.2018. године 
објављивањем на сајту 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 8.3.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Котур-
Стевуљевић изабере у звање редовног професора.

Фармацеутски факулет је дана 14.3.2018. 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 20.3.2018. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници 
одржаној дана 27.3.2018. године дало је мишљење да се др Јелена 
Котур-Стевуљевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о 
високом образовању, чланом 125. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1515/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду92

На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. тач. 22., чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), 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 Факултета организационих 
наука, 05-02 број: 4/12-1 од 14.3.2018. године и мишљења Већа 
правно-економских наука, број: 61202-1437/2-18 од 10.4.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 22.3.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Дамњановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за 
ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне 
комуникације.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је у листу „Послови“ број 755 
од 13.12.2017. године објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и 
мултимедијалне комуникације, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.1.2018. године 
објављивањем преко огласне табле и у биботеци Факултета. 

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета 
организационих наука, на седници одржаној дана 14.3.2018. 
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Весна Дамњановић изабере у звање редовног професора.

Факултет организационих наука је дана 30.3.2018. 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 3.4.2018. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 10.4.2018. године дало је мишљење да се др Весна 
Дамњановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1437/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду94

На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. тач. 22., чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), 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 Економског факултета, број: 1228/1 
од 22.3.2018. године и мишљења Већа правно-економских наука, 
број: 61202-1584/2-18 од 10.4.2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 22.3.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милојко Арсић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну 
област Економска политика и развој.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је у листу „Послови“ број 754 од 
6.12.2017. године, и на сајтовима Факултета и Универзитета, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Економска политика и развој, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 14.3.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милојко Арсић изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 30.3.2018. 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 3.4.2018. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 10.4.2018. године дало је мишљење да се др Милојко 
Арсић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1584/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. тач. 22., чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), 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 Економског факултета, број: 1227/1 
од 22.3.2018. године и мишљења Већа правно-економских наука, 
број: 61202-1585/2-18 од 10.4.2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 22.3.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александра Нојковић, 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 758-759 од 
3.1.2018. године, и на сајтовима Факултета и Универзитета, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну област 
Статистика и математика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.2.2018. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 14.3.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александра Нојковић, 
изабере у звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 30.3.2018. 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 3.4.2018. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 10.4.2018. године дало је мишљење да се др 
Александра Нојковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1585/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), 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 Факултета организационих наука, број: 4/10 од 21. фебруара 
2018. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-969/2-18 од 26.3.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгослав Словић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за 
ужу научну област Индустријско и менаџмент инжењерство.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет организационих наука је дана 13.12.2017. године, 
у листу „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Индустријско и менаџмент 
инжењерство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.1.2018. године, у 
библиотеци и на огласној табли Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета 
организационих наука, на седници одржаној дана 21.2.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Драгослав Словић изабере у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 21.2.2018. 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 19.3.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.3.2018. године дало је мишљење да се др Драгослав Словић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-969/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), 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 
Грађевинског факултета, број: 503/9-17 од 1. марта 2018. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
1105/2-18 од 26.3.2018. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милош Ковачевић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну 
област Информационе технологије у грађевинарству и геодезији.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Грађевински факултет је дана 27.12.2017. године, објавио 
конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Информационе технологије у грађевинарству и геодезији, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.1.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 1.3.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Ковачевић изабере 
у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 5.3.2018. 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 19.3.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.3.2018. године дало је мишљење да се др Милош Ковачевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1105/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), 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 
Електротехничког факултета, број: 2560/8 од 13. марта 2018. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-1435/2-18 од 26.3.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18.4.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгана Шумарац Павловић, у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Електротехнички 
факултет, за ужу научну област Техничка акустика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 20.12.2017. године, у листу 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Техничка акустика, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.2.2018. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 13.3.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Драгана Шумарац 
Павловић изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 15.3.2018. 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 19.3.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 26.3.2018. године дало је мишљење да се др Драгана Шумарац 
Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.4.2018. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. 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, 18.4.2018. године; Број: 61202-1435/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 42. тач. 22., чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), чл. 21. 
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 Архитектонског факултета, број: 01-504/2-2.1 од 
12.03.2018. године и мишљења Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука, број: 61202-1626/2-18 од 10.04.2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 18.04.2018. године, 
донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ Иван Рашковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Архитектонски факултет, за ужу 
уметничку област Архитектонско пројектовање.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Архитектонски факултет је дана 20.12.2017. године у листу 
„Политика“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу уметничку област Архитектонско пројектовање, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.02.2018. године у 
листу „Политика“ и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Архитектонског 
факултета, на седници одржаној дана 12.03.2018. године, донело 
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је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат Иван Рашковић 
изабере у звање редовног професора.

Архитектонски факултет је дана 03.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 03.04.2018. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 10.04.2018. године дало је мишљење да се 
Иван Рашковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 18.04.2018. 
године разматрао је захтев Архитектонског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета 
одлука као у изреци.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1626/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду106

На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 
Пољопривредног факултета, број: 400/6-2/4 од 29.03.2018. године 
и мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 
61202-1733/2-18 од 17.04.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16.05.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Весна Радојичић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Наука о преради ратарских сировина.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 14.02.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Наука о преради ратарских сировина, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.03.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Весна Радојичић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 05.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.04.2018. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.04.2018. године дало је мишљење да се др Весна 
Радојичић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 61202-1733/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 21. 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 Пољопривредног факултета, 
број: 400/6-2/3 од 29.03.2018. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, број: 61202-1731/2-18 од 17.04.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Марина Мачукановић-Јоцић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, 
за ужу научну област Пољопривредна ботаника.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 27.12.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Пољопривредна ботаника, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.02.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Марина 
Мачукановић-Јоцић изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 05.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.04.2018. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.04.2018. године дало је мишљење да се др Марина 
Мачукановић-Јоцић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 61202-1731/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 21. 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 Пољопривредног факултета, 
број: 400/6-2/2 од 29.03.2018. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, број: 61202-1735/2-18 од 17.04.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Предраг Вукосављевић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, 
за ужу научну област Наука о конзервисању.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 27.12.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Наука о конзервисању, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.02.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг 
Вукосављевић изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 05.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.04.2018. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.04.2018. године дало је мишљење да се др Предраг 
Вукосављевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 61202-1735/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 21. 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 Пољопривредног факултета, 
број: 400/6-2/1 од 29.03.2018. године и мишљења Већа научних 
области биотехничких наука, број: 61202-1732/2-18 од 17.04.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Чедо Опарница у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Опште воћарство.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 27.12.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Опште воћарство, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 07.02.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 29.03.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Чедо Опарница 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 05.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.04.2018. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 17.04.2018. године дало је мишљење да се др Чедо 
Опарница може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 61202-1732/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 21. 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 Медицинског факултета, 
број: 7908/2 од 28.03.2018. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-1729/2-18 
од 24.04.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.05.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Карел Турза у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Медицина и друштво.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 25.10.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Медицина и друштво, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.01.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 28.03.2018. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Карел Турза изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 10.04.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 17.04.2018. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 24.04.2018. године дало је мишљење да се 
др Карел Турза може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2018. године; Број: 61202-1729/3-18)

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, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15-aутентично тумачење, 68/15 и 87/16), чл. 42. тач. 22., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 21. 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 Филолошког факултета, број: 614/1 од 07.03.2018. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-1442/2-18 од 27.03.2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16.05.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Костић-Томовић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за 
ужу научну област Германистика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 14.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Германистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.08.2017. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2018. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Костић-Томовић 
изабере у звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 16.03.2018. 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 20.03.2018. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.03.2018. године дало је мишљење да 
се др Јелена Костић-Томовић може изабрати у звање редовног 
професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 16.05.2018. године; Број: 61202-1442/3-18)

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, 93/12, 89/13, 99/14, 
45/15-aутентично тумачење, 68/15 и 87/16), чл. 42. тач. 22., чл. 43. 
ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 201/18), чл. 21. 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 Филолошког факултета, број: 615/1 од 07.03.2018. године и 
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, 
број: 61202-1443/2-18 од 27.03.2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16.05.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Биљана Чубровић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну 
област Англистика.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филолошки факултет је дана 14.06.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Англистика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.09.2017. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2018. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Чубровић изабере 
у звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 16.03.2018. 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 20.03.2018. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 27.03.2018. године дало је мишљење да се 
др Биљана Чубровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2018. 
године разматрао је захтев Филолошког 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, 16.05.2018. године; Број: 61202-1443/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), 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, 196/16 и 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета, број: 147/4 од 25.4.2018. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-01 број: 
61202-2054/2-18 од 11.6.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Братислав Обрадовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду- Физички факултет, за ужу научну 
област Физика јонизованих гасова и плазме .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 14.2.2018. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Физика јонизованих гасова и плазме.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.3.2018. године 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 25.4.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Братислав Обрадовић 
изабере у звање редовног професора.
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Физички факултет наука је дана 27.4.2018. 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 4.6.2018. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 11.6.2018. године дало је мишљење да се др 
Братислав Обрадовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2054/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), 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, 196/16 и 200/17) и Правилника о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог Изборног већа 
Физичког факултета, број: 705/4 од 28.3.2018. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, 02-01 број: 
61202-1850/2-18 од 11.6.2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Физички факултет је дана 6.12.2017. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Физика кондензоване материје.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.2.2018. године 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Физичког факултета, 
на седници одржаној дана 28.3.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ђорђе Спасојевић изабере 
у звање редовног професора.
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Физички факултет наука је дана 11.4.2018. 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 4.6.2018. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 11.6.2018. године дало је мишљење да се 
др Ђорђе Спасојевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Физичког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-1850/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. Закона о високом образовању ("Службени 
гласник РС", број: 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 23. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
201/18), 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, 196/16 и 200/17) и Правилника о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду“, број 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 06-4634/7-17 од 15.11.2017. године), а на предлог 
Изборног већа Математичког факултета, број: 187/4 од 20.4.2018. 
године и мишљења Већа научних области природно-математичких 
наука, 02-01 број: 61202-2093/2-18 од 11.6.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ненад Митић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду- Математички факултет, за ужу научну 
област Рачунарство и информатика .

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Математички факултет је дана 7.3.2018. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Рачунарство и информатика.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.4.2018. године 
објављивањем на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Математичког 
факултета, на седници одржаној дана 20.4.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Митић 
изабере у звање редовног професора.
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Математички факултет наука је дана 7.5.2018. 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 4.6.2018. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на 
седници одржаној дана 11.6.2018. године дало је мишљење да се 
др Ненад Митић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Математичког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2093/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду126

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 44. ст. 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, 
број 201/18), чл. 21. 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 Учитељског факултета, 
број: 16/3/152 од 07.05.2018. године и мишљења Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-2290/2-18 
од 29.05.2018. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
20.06.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слађана Јаћимовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Учитељски факултет, за ужу научну 
област Књижевност.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Учитељски факултет је дана 25.12.2017. године у листу 
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у сва наставничка 
звања, за ужу научну област Књижевност, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.03.2018. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета, 
на седници одржаној дана 07.05.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Јаћимовић изабере 
у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 17.05.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.05.2018. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.05.2018. године дало је мишљење да се 
др Слађана Јаћимовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.06.2018. 
године разматрао је захтев Учитељског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, као 
и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2290/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду128

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, број: 21/22 од 24.04.2018. године, и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
2055/2-16 од 29.05.2018. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Јапунџа-Милисављевић у звање 
редовног професора на Универзитету у Београду-Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, за ужу научну област 
Олигофренологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
14.03.2018. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора, за ужу научну област Олигофренологија, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.04.2018. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 24.04.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат 
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др Мирјана Јапунџа-Милисављевић изабере у звање редовног 
професора.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
04.05.2018. године доставио Универзитету комплетан захтев за 
избор у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.05.2018. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 29.05.2018. године дало је мишљење да 
се др Мирјана Јапунџа-Милисављевић може изабрати у звање 
редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.06.2018. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију и утврдио да кандидат испуњава услове прописане 
чл. 74. и 75. Закона о високом образовању, чланом 135. Статута 
Универзитета у Београду, као и услове прописане Критеријумима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је 
донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2055/3-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Електротехничког факултета, број: 
494/8 од 17. априла 2018. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-2060/2-18 од 28.5.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Електротехнички факултет је дана 28.2.2018. године, у 
публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Телекомуникације, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 2.4.2018. године, на 
сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Електротехничког 
факултета, на седници одржаној дана 17.4.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Иваниш 
изабере у звање редовног професора.
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Електротехнички факултет је дана 3.5.2018. 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 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Предраг Иваниш 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Електротехничког факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2060/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Рударско-геолошког факултета, број: Ѕ1 
49/8 од 19. априла 2018. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-1969/2-18 од 28.5.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Игор Миљановић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Рударско-геолошки факултет, за ужу 
научну област Рачунарство и системско инжењерство.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Рударско-геолошки факултет је дана 7.2.2018. године, 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу 
научну област Рачунарство и системско инжењерство, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.3.2018. године, 
на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Рударско-геолошког 
факултета, на седници одржаној дана 19.4.2018. године, донело је 
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Игор Миљановић 
изабере у звање редовног професора.
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Рударско-геолошки факултет је дана 24.4.2018. 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 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Игор Миљановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Рударско-геолошког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-1969/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Технолошко-металуршког факултета, 
број: 36/14 од 26. априла 2018. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-2198/2-18 од 28.5.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејан Безбрадица, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Технолошко-металуршки факултет, 
за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 24.1.2018. године, 
у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Биохемијско инжењерство и 
биотехнологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.3.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 26.4.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Дејан Безбрадица изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 15.5.2018. 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 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Дејан Безбрадица 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2198/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду136

На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Технолошко-металуршког факултета, 
број: 36/11 од 26. априла 2018. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-2197/2-18 од 28.5.2018. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 24.1.2018. године, 
у публикацији „Послови“, објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Хемијско инжењерство, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.3.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 26.4.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Емила Живковић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 15.5.2018. 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 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Емила Живковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2197/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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: 441/6 од 
10. маја 2018. године и мишљења Већа научних области техничких 
наука, број: 61202-2317/2-18 од 28.5.2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Предраг Елек, у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну 
област Војно машинство-системи наоружања.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Машински факултет је дана 28.2.2018. године, у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Војно машинство-системи наоружања, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.4.2018. године, у 
библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 10.5.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Предраг Елек изабере у 
звање редовног професора.

Машински факултет је дана 16.5.2018. године доставио 
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Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Предраг Елек 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2317/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу  чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Саобраћајног факултета, број: 322/8 
од 15. маја 2018. године и мишљења Већа научних области 
техничких наука, број: 61202-2318/2-18 од 28.5.2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.6.2018. године, донео 
је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гордана Кастратовић, у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Саобраћајни факултет, за ужу научну 
област Механика и механика флуида.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Саобраћајни факултет је дана 21.3.2018. године, у публикацији 
„Послови“, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Механика и механика флуида, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 13.4.2018. године, 
на огласној табли, у библиотеци и на сајту Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 15.5.2018. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Гордана Кастратовић 
изабере у звање редовног професора.
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Саобраћајни факултет је дана 17.5.2018. 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 21.5.2018. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 28.5.2018. године дало је мишљење да се др Гордана 
Кастратовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.6.2018. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о високом 
образовању, чланом 135. 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, 20.6.2018. године; Број: 61202-2318/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 26. 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 200/17) 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 Технолошко-металуршког факултета, 
број: 36/15 од 26.04.2018. године и мишљења Већа научних области 
природних наука, број: 61202-2187/2-18 од 31.05.2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.06.2018. године, 
донео је

О Д Л У К У 

БИРА СЕ др Милица Гвозденовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, 
за ужу научну област Електрохемија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 24.01.2018. године 
у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Електрохемија, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.03.2018. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-
металуршког факултета, на седници одржаној дана 26.04.2018. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Милица Гвозденовић изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 15.05.2018. 
године доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање 
на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 24.05.2018. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 31.05.2018. године дало је мишљење да се др Милица 
Гвозденовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.06.2018. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета 
и утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. 
Закона о високом образовању и чланом 135. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2187/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2. Закона о високом образовању 
(”Службени гласник РС”, број 88/17), чл. 43. ст. 1. тач. 22. и чл. 
44. ст. 4. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду”, број 201/18), чл. 21. 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 
Пољопривредног факултета, број: 400/7-2 од 26.04.2018. године и 
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 61202-
2065/2-18 од 12.06.2018. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 20.06.2018. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дубравка Савић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Повртарство.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 06.12.2017. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Повртарство, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 06.03.2018. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног 
факултета, на седници одржаној дана 26.04.2018. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Дубравка Савић 
изабере у звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 04.05.2018. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.05.2018. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници 
одржаној дана 12.06.2018. године дало је мишљење да се др 
Дубравка Савић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.06.2018. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 74. и 75. Закона о 
високом образовању, чланом 135. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2065/3-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
594/1, са седнице од 7. марта 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Љиљани Марковић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 7. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љиљани Марковић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1139/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
892/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Анђелки Митровић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Анђелки Митровић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1712/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду148

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Правног факултета, број 294/4, 
са седнице од 12. фебруара 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Дејану Поповићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 12. фебруара 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Дејану Поповићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1141/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 149

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Правног факултета, број 525/2, са 
седнице од 19. марта 2018. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Ђорђу Игњатовићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 19. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ђорђу Игњатовићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1700/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду150

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Правног факултета, број 2164/4, 
са седнице од 27. новембра 2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мирку Васиљевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 27. новембра 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Мирку Васиљевићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1143/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 151

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17 и 27/18), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Правног факултета, број 2416/3, 
са седнице од 25. децембра 2017. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 18. априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Сими Аврамовићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Правни факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Правног факултета, на седници 
одржаној 25. децембра 2017. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Сими Аврамовићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1142/2-17)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду152

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Биолошког факултета, број 15/63, 
са седнице од 13. априла 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Гордани Матић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Биолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Биолошког факултета, на седници 
одржаној 13. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Гордани Матић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 61202-1901/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 153

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Хемијског факултета, број 370/3, 
са седнице од 19. априла 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Ивану Гржетићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Хемијски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Хемијског факултета, на седници 
одржаној 19. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Ивану Гржетићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61202-1942/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду154

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Саобраћајног факултета, број 
277/2, са седнице од 17. априла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Јовану Поповићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета, на седници 
одржаној 17. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јовану Поповићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61202-1982/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 155

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Шумарског факултета, број 01-
2/39, са седнице од 29. марта 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У
Др Милану Кнежевићу, редовном професору Универзитета у 

Београду – Шумарски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Шумарског факултета, на седници 
одржаној 29. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Кнежевићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61202-1929/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду156

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/34, са седнице од 24. априла 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16. маја 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Зорици Поповић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, на седници одржаној 24. априла 2018. године, 
донело је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Зорици Поповић, за две 
школске године, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 
2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61202-2024/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 157

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Факултета организационих 
наука, број 3/62, са седнице од 11. априла 2018. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16. маја 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Невенки Жаркић Јоксимовић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Факултет организационих наука, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета организационих наука, 
на седници одржаној 11. априла 2018. године, донело је одлуку 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Невенки Жаркић Јоксимовић, за две школске 
године, 2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. 
године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 61202-1985/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду158

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Математичког факултета, број 
256/2, са седнице од 20. априла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Миодрагу Матељевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Математички факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Математичког факултета, на седници 
одржаној 20. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Миодрагу Матељевићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2629/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 159

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, број 
904/1-II/2, са седнице од 31. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Радошу Љушићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 31. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Радошу Љушићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2535/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду160

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, број 
904/1-II/1, са седнице од 31. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Младену Лазићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 31. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Младену Лазићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2534/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 161

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филозофског факултета, број 
904/1-II/3, са седнице од 31. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Снежани Медић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филозофски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филозофског факултета, на седници 
одржаној 31. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Снежани Медић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2533/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду162

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, број 
1256/1, са седнице од 24. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Зорану Стојиљковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 24. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Зорану Стојиљковићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2509/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 163

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, број 
1254/1, са седнице од 24. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Мири Лакићевић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 24. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Мири Лакићевић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2511/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду164

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета политичких наука, број 
1257/1, са седнице од 24. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Драгану Симеуновићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет политичких наука, продужaва се радни однос 
за две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета политичких наука, на 
седници одржаној 24. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Драгану Симеуновићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2513/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 165

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2139/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Биљани Радивојевић, редовном професору Универзитета 
у Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Биљани Радивојевић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2260/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду166

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2135/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Ђорђу Ђукићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Ђорђу Ђукићу, за две школске године, 2018/2019 и 2019/2020, 
односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2263/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 167

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2137/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Биљани Јовановић Гавриловић, редовном професору 
Универзитета у Београду – Економски факултет, продужaва се 
радни однос за две школске године, односно до 30. септембра 
2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Биљани Јовановић Гавриловић, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2262/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду168

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Економског факултета, број 
2171/1, са седнице од 16. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Радету Станкићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Економски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Економског факултета, на седници 
одржаној 16. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Радету Станкићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2258/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 169

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета, број 
16/3/140, са седнице од 7. маја 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Нади Вилотијевић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Учитељски факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Учитељског факултета, на седници 
одржаној 7. маја 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Нади Вилотијевић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2130/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду170

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за физичку хемију, број 
394, са седнице од 12. априла 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Боривоју Аднађевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет, за физичку хемију продужaва се радни 
однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2019. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на 
седници одржаној 12. априла 2018. године, донело је одлуку да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Боривоју Аднађевићу, за једну школску годину, 
односно до 30. септембра 2019. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2126/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 171

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Физичког факултета, број 298/2, 
са седнице од 25. априла 2018. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милану Дамњановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Физички факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Физичког факултета, на седници 
одржаној 25. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милану Дамњановићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2070/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду172

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
890/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Жељку Ђурићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Жељку Ђурићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2516/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 173

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
1191/1, са седнице од 25. априла 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Смиљи Срдић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 25. априла 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Смиљи Срдић, за две школске године, 2018/2019 и 2019/2020, 
односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2514/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду174

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
893/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Љиљани Бајић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љиљани Бајић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2143/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 175

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
888/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Милошу Ковачевићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милошу Ковачевићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-1709/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду176

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
894/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Радивоју Микићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Радивоју Микићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-1711/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
895/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Томиславу Јовановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за 
две школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Томиславу Јовановићу, за две школске године, 2018/2019 
и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-1708/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду178

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
896/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Јовану Делићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јовану Делићу, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-1710/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а 
на предлог Наставно-научног већа Филолошког факултета, број 
889/1, са седнице од 22. марта 2018. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 20. јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

Др Радојки Вукчевић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Филолошки факултет, продужaва се радни однос за две 
школске године, односно до 30. септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Филолошког факултета, на седници 
одржаној 22. марта 2018. године, донело је одлуку да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Радојки Вукчевић, за две школске године, 2018/2019 и 
2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-1714/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.



Гласник Универзитета у Београду180

На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/53, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Зорану Илићу, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 22. маја 2018. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Зорану Илићу, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2496/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/54, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Надежди Димић, редовном професору Универзитета у 
Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 22. маја 2018. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Надежди Димић, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2494/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о високом образовању 
("Службени гласник РС", број: 88/17), члана 151. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета” бр. 201/18), а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, број 3/55, са седнице од 22. маја 2018. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. јуна 2018. године, 
донео је 

О Д Л У К У

Др Драгану Павловићу, редовном професору Универзитета 
у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за две школске године, односно до 30. 
септембра 2020. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, на седници одржаној 22. маја 2018. године, донело 
је одлуку да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Драгану Павловићу, за две школске године, 
2018/2019 и 2019/2020, односно до 30. септембра 2020. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и 
утврдио да су испуњени услови из Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 61202-2493/2-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 8.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/VI-158/4-18 од 19. 
марта 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 18. 
априла 2018. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Савремени модел дигитализације архивске грађе научног 
института и његова примена у проучавању историје Математичког 
института САНУ“, кандидата   Марије Шеган Радоњић  (докторске 
студије: Историја и филозофија природних наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1.) Проф. др Весна Тодорчевић, ванредни професор, 

Факултет организационих наука Универзитета у 
Београду, виши научни сарадник, Математички 
институт САНУ, геометријска теорија функција;

2.) Доц. др Милош Аџић, доцент, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, општа филозофија

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније 
до 30. септембра 2018. год.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06-1740/158/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 4.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број:06-4164/VII-9.1/4-16 од 23. 
априла 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 16. 
маја  2018. године, донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА   

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ОБЛАСТ: МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ  
(60 ЕСПБ)

Именују се чланови Програмског савета: 
1.др Наташа Петровић, редовни професор, Универзитет у 

Београду – Факултет организационих наука,  председник
2. др Славица Цицварић-Костић, редовни професор, 

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, заменик 
председника

3.др Милена Шантрић Милићевић, ванредни професор, 
Универзитет у Београду - Медицински факултет

4.др Шефика Алибабић, редовни професор, Универзитет у 
Београду - Филозофски факултет

5.др Вук Цуцућ, доцент, Универзитет у Београду – Правни 
факултет

6.др Драган Милановић, редовни професор. Универзитет у 
Београду – Машински факултет

7.др Саша Вељковић, редовни професор, Универзитет у 
Београду – Економски факултет

(Београд, 16.5.2018. године; Број: 06 – 2118 /91/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 43. став 4.  Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број број 201/18), а на предлог 
Већa за студије при Универзитету, број: 06-4164/VIII-6.1/4-18 од 
14. маја 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. 
јуна 2018. године, донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ  
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ 
НАУКАМА

Именује се за члана Програмског савета:
Именује  се  доц. др Милан Окановић, Факултет организационих 

наука, за члана Програмског савета.

(Београд, 20.6.2018. године; Број: 06-2670 /61/5-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

Академик Владимир Бумбаширевић , с.р.
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На основу члана 42. става 1. тачке  56. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, бр. 201/2018), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 18. априла 2018. 
године, донео је

О Д Л У К У

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ одлука Сената број 06150-1/XXI-
10 од 09.08.2008. године којом се поништава одлука Комисије 
Универзитета у Београду за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61301-173/3 од 23.01.2008. године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Универзитету у Београду, преко Технолошко-металуршког 
факултета обратио се Ђерђ Шугар, рођен 03.09.1978. године у 
Сенти, Република Србија, захтевом за признавање високошколске 
исправе број 283/2007, серијски број PT C/BL 006887 од 22.06.2007. 
године, стечене на страној високошколској установи, Универзитет 
у Сегедину, Мађарска, којом је именовани стекао звање 
истраживач животне средине (еколог). Комисија Универзитета 
у Београду за признавање страних високошколских исправа је 
дана 23.01.2008. године донела одлуку о признавању предметне 
стране високошколске исправе. На седници одржаној 04.06.2008. 
године Сенат је донео одлуку о поништавању наведене одлуке 
о признавању. Накнадним увидом у поднету документацију 
предметног поступка признавања, Сенат је на седници одржаној 
18. априла 2018. године, одлучио као у диспозитиву.

(Београд, 18.4.2018. године; Број: 06 – 1740/6-18)

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

РЕКТОР

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

О Д Л У К У

За школску 2016/2017. годину додељује се награда "Студент 
генерације", следећим студентима:

1. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
ИВАН АВДИЋ  9,64
2. БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛА ИЛИЋ  10,00
3. ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРКО МИЛОШЕВИЋ  9,93
4. ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈА МИЛОЈЕВИЋ  9,61
5. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ДУШАН САВИЋ  10,00
6. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КРИСТИЈАН ЖИЖА  10,00  
7. МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
АЛЕКСАНДАР МИЛАДИНОВИЋ  10,00
8. МАШИНСКИ ФАКУЛЕТЕТ
МИЛАНА ШУМАРАЦ  10,00
9. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
МАША ЈОСИПОВИЋ  10,00
10. ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
МИЛИЦА ЛАЗАРЕВИЋ  10,00
11. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
АНА ПЕТРИЧЕВИЋ  10,00
ЂОРЂЕ ВИЋИЋ 10,00
12. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИНА ЋАКИЋ  9,92
13. РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
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ЏЕВДЕТ ХАЛИЛОВИЋ  9,93
14. САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
ДРАГАН САВИЋ  10,00
15. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МИЛЕНА МИЛАНОВИЋ  9,78
16. ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
КРИСТИНА БОЖИНОВИЋ  9,81
17. ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ
ТИЈАНА ИВАНОВИЋ  10,00
18. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
УРОШ СИМИЋ  9,74
19. ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
ДИЈАНА МИТРОВИЋ  9,84
20. ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
БОЈАН МАРТИНОВИЋ 10,00
21. ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ  НАУКА
БОЈАНА СПАЛЕВИЋ 10,00
22. ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И  

         РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ЈОВАНА ЈОКОВИЋ  9,62          
23. ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
ТЕОДОРА АНДРЕЈИЋ 9,95
24. ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
МИЛИЦА СИМИЋ  9,41
25. ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
ДУШИЦА КОВАЧЕВИЋ 9,70
26. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
ТАМАРА АНТОНИЋ  9,85
27. ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ПЕТАР ТАДИЋ 10,00
28. ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ИСИДОРА ТОЛИЋ 10,00
29. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МАРИЈАНА КАЛИЧАНИН 9,87
30. ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
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НИКОЛА ОБРАДОВИЋ  10,00
31. ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЉАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ  9,87

(Београд, 4.9.2018. године; Број: 612-3642/118)

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, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Електротехничког факултета од 10.7.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Ненад Цакић, редовни професор 
Електротехничког факултета, чланства у Већу научних области 
природно-математичких наука.

2. Именујe се др Бранко Малешевић, редовни професор 
Електротехничког факултета, за члана Већа научних области 
природно-математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно- 
математичких наука траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 26.9.2018. године; Број: 612-4289/2-18)

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, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Технолошко-металуршког факултета од 20.9.2018. године, 
доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Весна Мишковић-Станковић, редовни 
професор Технолошко-металуршког факултета,  чланства у Већу 
научних области природних наука.

2. Именујe се др Невенка Рајић, редовни професор 
Технолошко-металуршког факултета, за члана Већа научних 
области природних наука.

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

(Београд, 26.9.2018. године; Број: 612-4296/2-18)

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 спорта и физичког васпитања од 13.9.2018. године, 
доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

1. Разрешава се др Душанка Лазаревић, редовни професор 
Факултета спорта и физичког васпитања, чланства у Већу научних 
области друштвено-хуманистичких наука. 

2. Именује се др Слађана Мијатовић,  редовни професор 
Факултета спорта и физичког васпитања, за члана Већа научних 
области друштвено-хуманистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука  траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 1.10.2018. године; Број: 612- 4356/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , 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 
Стоматолошког факултета од 9.10.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Саша Јанковић, редовни професор 
Стоматолошког факултета, чланства у Већу научних области 
медицинских наука.

2. Именује се др Зоран Алексић,  редовни професор 
Стоматолошког факултета, за члана Већа научних области 
медицинских наука.

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

(Београд, 16.10.2018. године; Број: 612-4588/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , 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 
Рударско-геолошког факултета од 18.10.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ  
ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Драгутин Јевремовић, редовни професор 
Рударско-геолошког факултета, чланства у Већу научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

2. Именује се др Биљана Аболмасов, редовни професор 
Рударско-геолошког факултета, за члана Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука  траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 19.10.2018. године; Број: 612-4676/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , 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 
Учитељског факултета од 16.10.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешавају се др Мирко Дејић и др Биљана Требјешанин, 
редовни професори  Учитељског факултета, чланства у Већу 
научних области друштвено-хуманистичких наука. 

2. Именују се др Слађана Јаћимовић и др Данијела 
Костадиновић Красић, редовни професори Учитељског факултета, 
за чланове Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука.

3. Мандат чланова Већа научних области друштвено-
хуманистичких наука  траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 19.10.2018. године; Број: 612- 4658/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , 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, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Правног факултета од 17.9.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА 

1. Разрешавају се др Гордана Илић-Попов и др Зоран 
Мирковић, редовни професори Правног факултета, чланства у 
Већу научних области правно-економских наука.

2. Именују се др Милена Полојац и др Игор Вуковић, редовни 
професори Правног факултета, за чланове Већа научних области 
правно-економских наука.

3. Мандат чланова Већа научних области правно-економских 
наука  траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 29.10.2018. године; Број: 612-4822/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , с.р.



Година LVI, број 205. 8. новембар 2018. 197

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, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Машинског факултета од 1.11.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Именујe се др Јелена Илић,  редовни професор Машинског 
факултета, за члана Већа научних области биотехничких наука 
уместо преминулог проф. др Александра Вега.

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

(Београд, 6.11.2018. године; Број: 612- 4985/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , 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, 196/16 и 197/17), а на предлог Наставно-научног 
већа Факултета политичких наука од 6.9.2018. године, доносим 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Милан Јовановић, редовни професор 
Факултета политичких наука, чланства у Већу научних области 
правно-економских наука.

2. Именујe се др Зоран Крстић, редовни професор Факултета 
политичких наука, за члана Већа научних области правно-
економских наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских 
наука траје до 30. новембра 2019. године.

(Београд, 7.11.2018. године; Број: 612-5007/2-18)

РЕКТОРКА 

Проф. др Иванка Поповић , с.р.


