ГЛАСНИК
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Година LVII, број 209, 17. мај 2019.

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ISSN 0409–0144

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Издаје
Универзитет у Београду
Студентски трг 1, Београд

Главни и одговорни уредник
Гордана Бојовић

Технички уредник
Вања Радуловић

Штампа
Развојно-истраживачки центар Графичког инжењерства –
штампарија Технолошко-металуршког факултета
Београд, Карнегијева 4

САДРЖАЈ

ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седнице одржане 23.04.2019. године...................................................... 1
ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
са седница одржаних 16.01.2019, 20.02.2019. и 13.03.2019. године......... 4
1-1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ
ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ������������������������������������������4
1-2. ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ�����������������������������������������������������������������5
2. ОДЛУКЕ...................................................................................................... 9
3. ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТЕ ФАКУЛТЕТА...������������������������������������������������������������������ 19
4. ОДЛУКЕ O ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА��������������� 26
5. ОДЛУКЕ О ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА������������ 74
6. ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА............... 118
7. ОДЛУКЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА
СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ.......................................................... 122
ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ............................. 128

Година LVII, број 209, 17. мај 2019.

1

На основу чл. 41. ст. 1. тач. 5. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18 и 207/19), Савет
Универзитета у Београду, на седници одржаној 23.4.2019. године,
доноси
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о раду Универзитета у Београду у 2018.
години са Акционим планом за 2019. годину.
(Београд, 23. 04. 2019. године; Број: 06-1286/3-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.

2

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 63. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и чл. 41. ст. 1. тач.
4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, број 201/18 и 207/19), а на предлог Сената Универзитета
од 13.3.2019. године, Савет Универзитета у Београду, на седници
одржаној 23. априла 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се прва измена и допуна Финансијског плана
Универзитета у Београду за 2019. годину, 07 број 40-105/2019-4.
(Београд, 23. 04. 2019. године; Број: 06-1286/4-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, 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 и
207/19), а на предлог Сената Универзитета од 13.3.2019. године,
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 23. априла
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
Усваја се прва измена Плана јавних набавки и Планa набавки
Универзитета у Београду за 2019. годину на које се Закон не
примењује.
(Београд, 23. 04. 2019. године; Број: 06-1286/5-19)
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Александар Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду”, број 201/18), Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о додели признања Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду”, бр: 139/07 и 163/11), у
члану 11. став. 3. речи: „ручно-калиографски” замењују се речју:
„дигитално”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду”.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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ПЛАТФОРМА ЗА ОТВОРЕНУ НАУКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Платформа је донесена на основу Платформе за отворену
науку коју је утврдило Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије (акт бр. 119-01-263/2017-14/2 од 09. 7.
2018.), а у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја
Републике Србије за период 2016-2020.
Платформа се односи на припаднике универзитетске
заједнице, који остварују своје научноистраживачке активности са
афилијацијом Универзитета у Београду.
Платформом се афирмише концепт отворене науке, који
подразумева да се истраживачима и јавности омогући слободан
и што ранији приступ рецензираним научним публикацијама,
примарним подацима насталим током истраживања и другим
резултатима истраживања, ради убрзања размене научних
информација, поновљивости добијања и верификације научних
резултата, што позитивно утиче на научни, технолошки и
економски развој заједнице.
Платформа је сачињена с разумевањем да отворена наука
почива на логици која је битно различита од преовлађујуће
традиционалне истраживачке и академске праксе на Универзитету
у Београду. Стога је њено увођење процес који подразумева
постепену али фундаменталну промену у академској култури.
1. Које су користи отворене науке за истраживаче и за
Универзитет у Београду?
а. Повећавају се видљивост и утицај резултата научног
истраживања. За истраживача, то представља претпоставку
за повећање цитираности; истовремено се тиме унапређује
препознатљивост Универзитета у Београду у свету.
б. Слободан приступ примарним подацима, методологији и
аналитичком софтверу омогућује научној заједници да понови и
критички размотри резултате изворних аутора. Таква синергија
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припадника научне заједнице је благотворна за напредак науке,
унапређење академске комуникације и дистанцирање од пракси
које су у супротности с академском честитошћу.
в. Слободним приступом примарним подацима и
проистеклим резултатима повећава се могућност унапређивања
метода истраживања, чиме се директно подстиче развој науке.
г. Коришћење стандардних нумеричких идентификатора
садржаја (DOI, ORCID и сл.) гарантује адекватно признање
ауторима, институцијама и финансијерима, и доприноси квалитету
анализе цитираности.
д. На једној страни обогаћује се укупан фонд најсвежијих јавно
доступних научних информација, док се на другој страни друштво,
бар делимично, ослобађа обавезе да уз финансирање научних
истраживања, плаћа и приступ резултатима тих истраживања
(кроз претплату за научне публикације).
ђ. Омогућује се директан увид јавности у начин коришћења
јавних средстава утрошених на финансирање научних истраживања.
2. Шта практично значи примена принципа отворене науке
за истраживаче?
а. Резултате свог истраживачког рада (чланак, књига или
сл.) учинити доступним јавности путем интернета, на основу Creative Commons и сличних лиценци. Тиме се не доводи у питање
супстанца ауторскоправне заштите на материјалу који је учињен
доступним јавности, него се ауторско право користи на начин који
подразумева сагласност носиоца ауторског права да свако треће
лице може, без обавезе плаћања накнаде, да приступи заштићеном
материјалу, сними га на меморију свог рачунара и одштампа га на
папиру, ради коришћења у свом истраживачком или другом раду.
Једина обавеза коју то лице има јесте да поштује право патернитета
аутора (обавеза трећег лица да наведе име аутора у цитатима и
другим референцама) и право аутора на интегритет његовог дела
(забрана трећем лицу да врши измене дела).
б. Учинити доступним јавности путем интернета примарне
научне податке који су коришћени приликом израде материјала из
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тачке (а), како би закључци до којих се дошло у тим материјалима
могли бити критички размотрени.
в. Учинити истраживачки софтвер, коришћен за анализу
података, доступним јавности путем интернета, тако да цео
истраживачки поступак буде поновљив.
г. Подразумева се да активности под тачкама (б) и (в) неће увек
бити могуће. Истраживач има право да не објављује своје резултате
или примарне податке, на пример, док не оконча низ публикација
које је планирао да заснује на коришћењу тих података. У таквим
случајевима принципи отворене науке не предвиђају никакав
притисак или принуду на објављивање.
д. Приликом чињења публикација и података доступним
јавности путем интернета, битно је да се користе стандардни
нумерички идентификатори садржаја (DOI, ORCID и сл.), ради
олакшавања видљивости, поновљивости и критичке процене
резултата научног истраживања.
3. Које су конкретне обавезе истраживача?
Истраживачи имају обавезу да у одговарајући репозиторијум
Универзитета у Београду депонују електронске верзије свих научних
публикација које су објавили са афилијацијом Универзитета, а
нарочито оних које су настале као резултат пројеката које финансира
ресорно министарство. У репозиторијум се могу депоновати и
примарни подаци прикупљени током истраживања, рецензирани
рукописи (тзв. post-print), различите врсте грађе, аудио-визуелни
материјали, радна документа, постери, презентације, извештаји итд.
Наставницима и истраживачима се препоручује да омогуће
отворени приступ овим материјалима кад год за то не постоје
законска и/или етичка ограничења.
4. Први корак ка афирмацији принципа отворене науке
учињен је на Универзитету у Београду увођењем система обавезног
депоновања одбрањених докторских дисертација у електронски
репозиторијум Универзитета. Даљи кораци воде суочавању са
неколико врста тешкоћа и препрека.
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а. Неопходна је промена свести и досадашње праксе
засноване на „својинском” односу према резултатима истраживања
и примарним подацима. Прелаз ка култури отворене науке
подразумева усвајање другог система вредности и подстицаја,
који истовремено обезбеђује већу транспарентност науке,
смањује трошкове дисеминације резултата научног истраживања
и доприноси правичнијем вредновању истраживача и њихових
институција.
б. Неопходно је оптимизовати организацију издавачке
делатности на Универзитету у Београду, и прилагодити је деловању
у режиму отвореног приступа на рационалној основи. Паралелно
с тим, потребно је развити савремену IT инфраструктуру коју
захтева отворена наука.
в. Неопходно је преиспитати постојећи систем награђивања
и подстицаја у каријерном развоју наставника и истраживача, као
и постојеће критеријуме евалуације научних доприноса, како би
се вредности и добра пракса отворене науке интегрисале у њих, а
оно што је у супротности са отвореном науком елиминисало или
учинило мање битним.
5. Универзитет у Београду ће основати Одбор за отворену
науку, као стручно тело са мандатом да афирмише начела отворене
науке и координише све активности на постепеном увођењу њених
принципа.
(Платформу за отворену науку Универзитета у Београду
усвојио је Сенат Универзитета у Београду на својој седници
одржаној 13. марта 2019. године.)
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На основу члана 99. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18) и члана 79. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) а на
предлог наставно-научних већа факултета у саставу Универзитета
у Београду и Већа за студије при Универзитету, Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донео
је
ОДЛУКУ
(1) УТВРЂУЈЕ СЕ број студената који се уписују у прву
годину студијских програма на Универзитету у Београду односно
на високошколским јединицама у његовом саставу, за школску
2019/2020. годину према табели која се налази у прилогу ове
Одлуке и њен је саставни део.
(2) ДАЈЕ СЕ мишљење Влади Републике Србије о броју
студената за упис у прву годину студијских програма који се
финансирају из буџета према табели која се налази у прилогу ове
Одлуке и њен је саставни део.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Архитектонски факултет
200
104
304
Архитектура - српски - 300.0
40
24
64
Архитектура - српски - 180.0
160
80
240
Интегрални урбанизам - српски - 120.0
Архитектура - енглески - 120.0
Унутрашња архитектура - српски - 120.0
Архитектура - српски - 120.0
Енергетски ефикаснa и зелена архитектура - српски - 60.0
Урбана обнова - Градови у новом миленијуму - српски - 60.0
Архитектура и урбанизам - српски - 180.0
Архитектура и урбанизам - енглески - 180.0
Грађевински факултет
280
120
400
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
40
20
60
Грађевинарство - српски - 240.0
240
100
340
Геодезија и геоинформатика - српски - 120.0
Грађевинарство - српски - 60.0
Грађевинарство - српски - 60.0
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи - српски - 60.0
Геодезија и геоинформатика - српски - 180.0
Грађевинарство - српски - 180.0
Електротехнички факултет
430
290
720
Софтверско инжењерство - српски - 240.0
30
150
180
Електротехника и рачунарство - српски - 240.0
400
140
540
Електротехника и рачунарство - српски - 60.0
Електротехника и рачунарство - српски - 180.0
Машински факултет
520
100
620
Машинско инжењерство - српски - 180.0
520
100
620
Машинско инжењерство - српски - 120.0
Машинско инжењерство - српски - 180.0
Рударско-геолошки факултет
245
70
315
Рударско инжењерство - српски - 240.0
65
15
80
Хидрогеологија - српски - 240.0
30
6
36
Инжењерство нафте и гаса - српски - 240.0
25
5
30
Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0
35
5
40
Геологија - српски - 180.0
60
30
90
Геофизика - српски - 240.0
10
5
15
Геотехника - српски - 240.0
20
4
24
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Инжењерство нафте и гаса - српски - 60.0
Хидрогеологија - српски - 60.0
Геологија - српски - 120.0
Геотехника - српски - 60.0
Инжењерство нафте и гаса - енглески - 60.0
Геофизика - српски - 60.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Геотехника - српски - 180.0
Геологија - српски - 180.0
Рударско инжењерство - српски - 180.0
Хидрогеологија - српски - 180.0
Саобраћајни факултет
300
50
350
Саобраћај - српски - 240.0
300
50
350
Саобраћај - српски - 60.0
Саобраћај - српски - 180.0
Технолошко-металуршки факултет
315
65
380
Хемијско инжењерство - српски - 240.0
145
5
150
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 240.0
70
20
90
Текстилна технологија - српски - 180.0
5
15
20
Инжењерство материјала - српски - 240.0
25
15
40
Инжењерство заштите животне средине - српски - 240.0
55
5
60
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
15
5
20
Хемијско инжењерство - српски - 60.0
Текстилна технологија - српски - 120.0
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Металуршко инжењерство - српски - 60.0
Инжењерство материјала - српски - 60.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 60.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 60.0
Инжењерство материјала - српски - 180.0
Хемија - српски - 180.0
Текстилно инжењерство - српски - 180.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Хемијско инжењерство - српски - 180.0
Инжењерство заштите животне средине - српски - 180.0
Биохемијско инжењерство и биотехнологија - српски - 180.0
Технички факултет у Бору
200
40
240
Инжењерски менаџмент - српски - 240.0
100
20
120
Металуршко инжењерство - српски - 240.0
17
3
20
Технолошко инжењерство - српски - 240.0
50
10
60
Рударско инжењерство - српски - 240.0
33
7
40
Технолошко инжењерство - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 60.0
Рударско инжењерство - српски - 60.0
Инжењерски менаџмент - српски - 60.0
Металуршко инжењерство - српски - 180.0
Технолошко инжењерство - српски - 180.0
Инжењерски менаџмент - српски - 180.0
Рударско инжењерство - српски - 180.0
Факултет организационих наука
385
435
820
Информациони системи и технологије - српски - 240.0
5
95
100
Информациони системи и технологије - српски - 240.0
210
180
390
Менаџмент и организација - српски - 240.0
170
160
330
Менаџмент и организација - српски - 60.0
Софтверско инжењерство и рачунарске науке - српски - 60.0
Менаџмент у јавном сектору - српски - 60.0
Управљање пословањем - српски - 90.0
Електронско пословање и управљање системима - српски - 60.0
Међународно пословање и менаџмент - енглески - 90.0
Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско рачуноводство - српски - 60.0
Менаџмент - српски - 60.0
Информациони системи и технологије - српски - 60.0
Пословна аналитика - српски - 60.0
Менаџмент и информациони системи - српски - 60.0
Менаџмент - српски - 180.0
Менаџмент здравственог система - српски - 180.0
Информациони системи и квантитативни менаџмент - српски - 180.0
Пољопривредни факултет
670
300
970
Агроекономија - српски - 240.0
85
35
120
Зоотехника - српски - 240.0
75
25
100
Мелиорације земљишта - српски - 240.0
35
20
55
Прехрамбена технологија - српски - 240.0
200
100
300
Пољопривредна техника - српски - 240.0
35
20
55
Биљна производња - српски - 240.0
240
100
340
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Заштита животне средине у пољопривреди - српски - 60.0
Менаџмент вода у пољопривреди - српски - 60.0
Фитомедицина - српски - 60.0
Пољопривреда - српски - 60.0
Агроекономија - српски - 60.0
Управљање у агробизнису и трговини - српски - 60.0
Зоотехника - српски - 60.0
Прехрамбена технологија - српски - 60.0
Агроекономија и рурални развој - српски - 180.0
Пољопривредне науке - српски - 180.0
Прехрамбена технологија - српски - 180.0
Шумарски факултет
239
106
345
0
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса - српски -24
240.0
36
60
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
70- српски -30
240.0
100
Пејзажна архитектура - српски - 240.0
42
23
65
Шумарство - српски - 240.0
103
17
120
Технологија намештаја и производа од дрвета - српски - 180.0
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса - српски - 60.0
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - српски - 60.0
Шумарство - српски - 60.0
Пејзажна архитектура - српски - 60.0
Трговина дрветом и производима од дрвета - српски - 60.0
Шумарство - српски - 180.0
Економски факултет
610
690
1300
Економија, пословно управљање и статистика - српски - 180.0
0
400
400
Економија, пословно управљање и статистика - српски - 240.0
610
290
900
Економска анализа и политика - српски - 60.0
Економска политика и развој - српски - 60.0
Квантитативна анализа - српски - 60.0
Квантитативне финансије (IMQF) - енглески - 60.0
Макроекономија привреда у транзицији - српски - 60.0
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије - српски - 60.0
Међународни економски односи - српски - 60.0
Пословно управљање - српски - 60.0
Банкарски и финансијски менаџмент - српски - 60.0
Економија и менаџмент енергетике - српски - 60.0
Статистика - српски - 180.0
Пословно управљање - српски - 180.0
Економија - српски - 180.0
Правни факултет
600
800
1400
Право - српски - 240.0
600
800
1400
Мастер европских интеграција на енглеском језику - енглески - 120.0
Менаџмент јавних набавки - енглески - 60.0
Правo - српски - 60.0
Мастер европских интеграција - српски - 60.0
Правo - српски - 180.0
Православни богословски факултет
150
80
230
Богословско пастирски програм - српски - 240.0
60
35
95
Богословско катихетски програм - српски - 240.0
90
45
135
Религиолошки програм - српски - 60.0
Теолошки програм - српски - 60.0
Теологија - српски - 180.0
Филозофски факултет
638
67
705
Социологија - српски - 240.0
91
9
100
Археологија - српски - 240.0
56
6
62
Психологија - српски - 240.0
80
8
88
Етнологија и антропологија - српски - 240.0
50
5
55
Историја уметности - српски - 240.0
81
9
90
Класичне науке - српски - 240.0
27
3
30
Педагогија - српски - 240.0
54
6
60
Филозофија - српски - 240.0
63
7
70
Андрагогија - српски - 240.0
27
3
30
Историја - српски - 240.0
109
11
120
Класичне науке - српски - 60.0
Мастер историје - Друштво, држава, транзиција - српски - 60.0
Образовање наставника предметне наставе - српски - 60.0
Педагогија - српски - 60.0
Психологија - српски - 60.0
Социологија - српски - 60.0
Филозофија - српски - 60.0
Историја уметности - српски - 60.0
Историја - српски - 60.0
Андрагогија - српски - 60.0
Археологија - српски - 60.0
0
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Етнологија и антропологија - српски - 60.0
Класичне науке - српски - 180.0
Археологија - српски - 180.0
Историја - српски - 180.0
Филозофија - српски - 180.0
Андрагогија - српски - 180.0
Етнологија и антропологија - српски - 180.0
Социологија - српски - 180.0
Психологија - српски - 180.0
Историја уметности - српски - 180.0
Педагогија - српски - 180.0
Филолошки факултет
805
700
1505
Језик, књижевност, култура - српски - 240.0
620
580
1200
Српска књижевност и језик - српски - 240.0
70
50
120
Српска књижевност и језик са компаратистиком - српски - 240.0
35
30
65
Српски језик и књижевност - српски - 240.0
80
40
120
Српски језик као страни - српски - 60.0
Српски језик - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 60.0
Српска књижевност - српски - 60.0
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење - српски - 120.0
Културе у дијалогу - српски - 60.0
Језик, књижевност, култура - српски - 180.0
Факултет политичких наука
150
350
500
Социјална политика и социјални рад - српски - 240.0
30
70
100
Међународне студије - српски - 240.0
35
105
140
Новинарство - српски - 240.0
50
110
160
Политикологија - српски - 240.0
35
65
100
Политикологија - политиколошке студије религије - српски - 60.0
Социјални рад - српски - 60.0
Политикологија - политички систем и привредни развој - српски - 60.0
Политикологија - Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике - српски - 60.0
Политикологија - еколошка политика - српски - 60.0
Политикологија - међународне студије - српски - 60.0
Политикологија - политичко насиље и држава - српски - 60.0
Политикологија - регионалне мастер студије мира - српски - 60.0
Политикологија - студије рода - српски - 60.0
Комуникологија - српски - 60.0
Културологија - српски - 60.0
Новинарство - српски - 60.0
Политикологија - демократија и демократизација - српски - 60.0
Политикологија - избори и изборне кампање - српски - 60.0
Политикологија - Интердисциплинарне мастер студије југоисточне Европе - енглески - 120.0
Политикологија - политичка аналитика и друштвене промене - српски - 60.0
Социјална политика - српски - 60.0
Политикологија - међународне и европске студије - српски - 180.0
Политикологија - социјална политика и социјални рад - српски - 180.0
Културологија - студије културе и медија - српски - 180.0
Политикологија - српски - 180.0
Факултет безбедности
150
240
390
Студије наука безбедности - српски - 240.0
150
240
390
Студије наука безбедности - српски - 60.0
Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода - српски - 60.0
Студије наука безбедности - српски - 180.0
Учитељски факултет
270
170
440
Образовање учитеља - Вршац - српски - 240.0
40
10
50
Образовање учитеља - Нови Пазар - српски - 240.0
40
30
70
Образовање васпитача - српски - 240.0
95
45
140
Образовање учитеља - српски - 240.0
95
85
180
Образовање мастер учитеља - српски - 60.0
Образовање мастер васпитача - српски - 60.0
Методика разредне наставе - српски - 180.0
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4

800

80
70
480
70
20
80
455

21
35
21
21
21
105
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

80
40
40
340

160
180

20
30
220
30
10
20
85

4
5
4
4
4
20
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20
10
10
60

40
20

200
200

400

50
50

100

25
40
25
25
25
125
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

540

100
100
700
100
30
100

1130

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
5
25

330

20

Уписне квоте за 2019/20, Универзитет у Београду

СПЕЦИЈАЛИСТ. АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ. СТРУКОВНЕ
Б
С
У

3

2
3

2
2
2
2
2

40
8

9
9
18
18
9
9
18
13
13
9
40

Б

6

8
6

18
8
18
18
8

110
62

1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
110

ДОКТОРСКЕ
С

9

10
9

20
10
20
20
10

150
70

10
10
20
20
10
10
20
15
15
10
150

У
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
ФАКУЛТЕТ
Б
С
У
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
180
100
280
Дефектологија - српски - 240.0
100
60
160
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном40развоју - српски
20
- 240.0
60
Логопедија - српски - 240.0
40
20
60
Дефектологија - српски - 60.0
Логопедија - српски - 60.0
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју - српски - 60.0
Дефектологија - српски - 180.0
Логопедија - српски - 180.0
Специјална едукација и рехабилитација - српски - 180.0
Факултет спорта и физичког васпитања
150
10
160
Физичко васпитање и спорт - српски - 240.0
150
10
160
Рекреација - српски - 180.0
Спорт - српски - 180.0
Физичко васпитање и спорт - српски - 60.0
Експерименталне методе истраживања хумане локомоције - српски - 180.0
Факултет ветеринарске медицине
150
6
156
Ветеринарска медицина - српски - 360.0
150
6
156
Ветеринарска медицина - српски - 60.0
Ветеринарска медицина - српски - 180.0
Медицински факултет
480
128
608
Сестринство - српски - 240.0
30
18
48
Медицина - српски - 360.0
450
50
500
Медицина - енглески - 360.0
0
60
60
Неуроетика - српски - 60.0
Менаџмент у систему здравствене заштите - српски - 60.0
Јавно здравље - српски - 60.0
Јавно здравље - енглески - 60.0
Фармацеутска медицина - српски - 60.0
Сестринство - српски - 60.0
Физичка активност, здравље и терапија вежбањем - српски - 60.0
Медицинске науке - српски - 60.0
Медицинске науке - српски - 180.0
Стоматолошки факултет
200
40
240
Интегрисане студије стоматологије - српски - 360.0
200
20
220
Интегрисане студије стоматологије - енглески - 360.0
0
20
20
Зубни техничар протетичар - српски - 180.0
Базична и клиничка истраживања у стоматологији - српски - 180.0
Фармацеутски факултет
250
74
324
Фармација - српски - 300.0
200
47
247
Фармација - енглески - 300.0
0
5
5
Фармација - медицинска биохемија - српски - 300.0
50
22
72
Индустријска фармација - српски - 60.0
Фармацеутски менаџмент и маркетинг - српски - 60.0
Биохемијска дијагностика - српски - 90.0
Индустријска фармација - енглески - 60.0
Козметологија - српски - 60.0
Козметологија - енглески - 60.0
Пуштање лека у промет - српски - 120.0
Фармакоекономија и фармацеутска легислатива - српски - 60.0
Фармакотерапија у фармацеутској пракси - српски - 90.0
Фармацеутска здравствена заштита - српски - 90.0
Биолошки лекови - српски - 60.0
Фармацеутска здравствена заштита - енглески - 90.0
Токсиколошка процена ризика - српски - 60.0
Фармацеутски менаџмент и маркетинг - енглески - 60.0
Фармацеутске науке - српски - 180.0
Фармацеутске науке - енглески - 180.0
Математички факултет
330
105
435
Математика - српски - 240.0
205
45
250
Информатика - српски - 240.0
105
55
160
Астрономија и астрофизика - српски - 240.0
20
5
25
80
20
60

10

10

40
10
30

0

0

10

10

30
90

120

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Б
С
У

5

48
36
24
24
36
40
36

0
0
0
0
0
0
0

157

244

0

133

30

30

110
30
30

290

48
36
24
24
36
40
36

244

80

80

160
50
50

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
170
260

50

50

50
20
20

90
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288

22
22
24
2
11
1
24
36
48
43
24
5
24
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

318

0

0

318

40

0
0

40

0

22
22
24
2
11
1
24
36
48
43
24
5
24
2

288

318

318

40

40

СПЕЦИЈАЛИСТ. АКАДЕМСКЕ
Б
С
У

СПЕЦИЈАЛИСТ. СТРУКОВНЕ
Б
С
У

30
0
40

10
30

50
10

5
50

5
5

2
1
2
5

5

Б

24
6
19

0
30

200
0

15
200

9
15

13
4
8
9

ДОКТОРСКЕ
С
25

54
6
59

10
60

250
10

20
250

14
20

15
5
10
14

30

У
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ФАКУЛТЕТ

Астрономија и астрофизика - српски - 60.0
Информатика - српски - 120.0
Математика - српски - 60.0
Информатика - српски - 180.0
Астрономија и астрофизика - српски - 180.0
Математика - српски - 180.0
Физички факултет
Теоријска и експериментална физика - српски - 240.0
Општа физика - српски - 240.0
Метеорологија - српски - 240.0
Примењена и компјутерска физика - српски - 240.0
Метеорологија - српски - 60.0
Теоријска и експериментална физика - српски - 60.0
Примењена и компјутерска физика - српски - 60.0
Општа физика - српски - 120.0
Општа физика - српски - 60.0
Метеорологија - српски - 180.0
Физика - српски - 180.0
Хемијски факултет
Биохемија - српски - 240.0
Настава хемије - српски - 300.0
Хемија животне средине - српски - 240.0
Хемија - српски - 240.0
Хемија животне средине - српски - 60.0
Хемија - српски - 60.0
Биохемија - српски - 60.0
Биохемија - српски - 180.0
Хемија - српски - 180.0
Факултет за физичку хемију
Физичка хемија - српски - 240.0
Физичка хемија - српски - 60.0
Форензика - српски - 60.0
Физичка хемија - српски - 180.0
Физичка хемија - енглески - 180.0
Биолошки факултет
Биологија - српски - 240.0
Професор биологије - српски - 60.0
Екологија - српски - 60.0
Професор екологије и заштите животне средине - српски - 60.0
Биологија - српски - 60.0
Молекуларна биологија и физиологија - српски - 60.0
Генетика - српски - 60.0
Микробиологија - српски - 60.0
Имунобиологија са микробиологијом - српски - 60.0
Екологија - српски - 180.0
Биологија - српски - 180.0
Молекуларна биологија - српски - 180.0
Географски факултет
Демографија - српски - 240.0
Геопросторне основе животне средине - српски - 240.0
Географија - српски - 240.0
Туризмологија - српски - 240.0
Просторно планирање - српски - 240.0
Демографија - српски - 60.0
Географија - српски - 60.0
Туризмологија - српски - 60.0
Просторно планирање - српски - 60.0
Геопросторне основе животне средине - српски - 60.0
Геонаука - српски - 180.0
Универзитет у Београду
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама - српски - 120.0
Тероризам, организовани криминал и безбедност - српски - 60.0
15
0
0
5
10

15
5
0
5
5

20
20

70
70

170
30
30
30
50
30

140
50
25
25
40

170
45
25
25
75

80
80

160
160

140
20
20
50
30
20

310
50
50
80
80
50

230
230

100
100

185
50
25
30
80

155
50
25
30
50

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
Б
С
У

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Б
С
У

6

200

20
45
45
45
45
247
25
65

5
5
5
5
5
40
5
5

0
25
5
35
25

10
15
0
45
35

25

90

20

40

105

20

10
20
10

10
30
15

40

40

5
5
10
5
5

10
15
10
10
15

55

30

287
30
70

25
50
50
50
50

225

10
40
5
80
60

195

60

60

20
50
25

95

15
20
20
15
20

90

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
7
15
25
75
125
200

60

8
50
75
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0
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0

0

10
10
5

25

10
10
5

25
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0

0

50

50

50

50

СПЕЦИЈАЛИСТ. СТРУКОВНЕ
Б
С
У

5
25

3
21
11
5

20
0
35

10
30
20

5
35
40

8
5
27
40

Б

8
35

7
39
14
8

10
5
60

5
15
15

5
10
20

7
9
3
15

ДОКТОРСКЕ
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13
60

10
60
25
13

30
5
95

15
45
35

10
45
60

15
14
30
55
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ФАКУЛТЕТ

Студије миграција - српски - 60.0
Образовне политике - српски - 60.0
Рачунарство у друштвеним наукама - српски - 60.0
Европска политика и управљање кризама - српски - 60.0
Тероризам, организовани криминал и безбедност - српски - 120.0
Мехатроника у медицинској рехабилитацији - српски - 60.0
Биофизика - српски - 180.0
Биомедицинско инжењерство и технологије - српски - 180.0
Историја и филозофија природних наука и технологије - српски - 180.0
Интелигентни системи - српски - 180.0
Биофотоника - српски - 180.0
Укупно
9587

5530

15117

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ /
Б
С
У

40

140

180

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Б
С
У

7

5361

9451

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ
Б
С
У
45
50
25
30
30
35
25
30
25
30
7
12

4090

5
5
5
5
5
5
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52

864

916

СПЕЦИЈАЛИСТ. АКАДЕМСКЕ
Б
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У

0

50

50
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Б
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5
5
5
5
5
718

Б

5
5
5
15
5
1183
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10
10
20
10
1901
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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:
206/18) Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Ендреу Ромхањију, редовном професору Технолошко-металуршког
факултета, у пензији, у саставу:
1. Др Карло Раић, редовни професор, Технолошкометалуршки факултет;
2. Др Миљана Поповић, редовни професор, Технолошкометалуршки факултет;
3. Др Ненад Радовић, редовни професор, Технолошкометалуршки факултет;
4. Др Татјана Волков-Хусовић, редовни професор,
Технолошко-металуршки факултет и
5. Др Мирјана Филиповић, редовни професор, Технолошкометалуршки факултет
II
Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др
Ендреу Ромхањију, редовном професору Технолошко-металуршког
факултета, у пензији, у року од 30 дана од дана именовања.
Реферат из претходног става Комисија доставља Сенату
најкасније 40 дана од дана именовања.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-431/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 58 ст. 2 т. 3 и чл. 64 т. 4 Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Студентског парламента Универзитета у Београду,
садржан у Одлуци бр. 06-4255/7-18, од 05.10.2018. године, Сенат
Универзитета у Београду, на седници одржаној 20. фебруара 2019.
године, донео је
ОДЛУКУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ Дино Мартинић и Дејан Ђокић као чланови
Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета Универзитета у
Београду из реда студената Универзитета.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 612-861/1-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 16.01.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Техничког факултета у Бору
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Техничког факултета у
Бору који је донео Савет Факултета на седници одржаној 21.06.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Технички факултет у Бору доставио је Универзитету у
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 21.06.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.01.2019. год, разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Техничког факултета
у Бору са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.01.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61212-2956/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 16.01.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Географског факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Географског факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 10.07.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Географски факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 10.07.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.01.2019. год, разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Географског
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.01.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61212-3439/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 16.01.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Факултета политичких наука
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета политичких
наука који је донео Савет Факултета на седници одржаној
04.10.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука доставио је Универзитету у
Београду Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 04.10.2018. године, ради давања сагласности,
сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 14.01.2019. год, разматрао је Статут Факултета и дао је
позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета политичких
наука са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.01.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61212-4578/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 20.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Факултета безбедности
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета безбедности
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 25.12.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет безбедности доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 25.12.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.02.2019. год, разматрао је Статут Факултета и
дао је позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета
безбедности са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.02.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број:61212-43/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 20.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Саобраћајног факултета
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Саобраћајног факултета
који је донео Савет Факултета на седници одржаној 30.10.2018.
године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Саобраћајни факултет доставио је Универзитету у Београду
Статут Факултета, који је донео Савет Факултета на седници
одржаној 30.10.2018. године, ради давања сагласности, сагласно
члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 18.02.2019. год, разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Саобраћајног
факултета са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 20.02.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број:61212-4955/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17, 27/18 и 73/18) 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 13.03.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију који је донео Савет Факултета на
седници одржаној 03.09.2018. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доставио
је Универзитету у Београду Статут Факултета, који је донео Савет
Факултета на седници одржаној 03.09.2018. године, ради давања
сагласности, сагласно члану 43. став 1. тачка 45. Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 11.03.2019. год., разматрао је Статут Факултета и дао
је позитивно мишљење о усклађености Статута Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију са Статутом Универзитета.
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.03.2019. године,
размотрио је мишљење Одбора за статутарна питања и донео је
одлуку као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61212-3697/2-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 209, 17. мај 2019.

25

На основу члана 57. став 13. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр: 88/17 и 73/18) 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 13.03.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута
Факултета за физичку хемију
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни
Статута Факултета за физичку хемију коју је донео Савет Факултета
на седници одржаној 14.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Гласнику Универзитета у Београду”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за физичку хемију доставио је Универзитету у
Београду Одлуку о измени и допуни Статута Факултета, коју је
донео Савет Факултета на седници одржаној 14.02.2019. године,
ради давања сагласности, сагласно члану 43. став. 1 тачка 45.
Статута Универзитета.
Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници
одржаној 11.03.2019. године, разматрао је Одлуку о измени
и допуни Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета
Сенат Универзитета, на седници одржаној 13.03.2019. године,
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и
донео је одлуку као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61212-857/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-668/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских
студија Заштита животне средине у производњи хране (обим 240
бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер за
заштиту животне средине.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог студијског програма у складу са стандардима
за акредитацију студијских програма на седници одржаној 7.
фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-668/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-725/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм основних академских
студија Фитомедицина (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: дипломирани инжењер
пољопривреде.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог студијског програма у складу са стандардима
за акредитацију студијских програма на седници одржаној 7.
фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-725/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-670/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Биотехнички и информациони инжењеринг
(обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење измена и
допуна студијског програма из става 1. ове одлуке, који је, под
називом Пољопривредна техника, акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00641/201304 од 10. маја 2013. године. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма у складу
са стандардима за акредитацију студијских програма, уз промену
назива студијског програма у: Биотехнички и информациони
инжењеринг, на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-670/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-667/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Прехрамбена технологија (обим 240 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 17. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20.02.2019. године; Број: 61201-667/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-669/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Зоотехника (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 10. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-669/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-671/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Биљна производња (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 24. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-671/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-672/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Агроекономија (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 10. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-672/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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 природно-математичких наука
број: 61201-994/2-19 од 7. марта 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Информатика (обим 180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Математички факултет је дана 5. марта 2019. 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 61200-1460/2008-04 од 27. марта 2009. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 08. фебруара 2019. године.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 7. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-994/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-1095/2-19
од 11. марта 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Језик, књижевност, култура (обим 240 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет је дана 8. марта 2019. 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 61200-00605/2014-04 од 17. априла 2015. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седницама одржаним 21. јуна, 4. јула и 31. октобра
2018. године и 6. марта 2019. године. Измене се састоје у увођењу
следећих изборних предмета: Савремени азербејџански језик од
П1-П4, Савремени хебрејски језик од П1-П4, Ислам и хришћанство
1 и 2, Историја иранске цивилизације, Савремени арапски свет од
1-4, Музика код Арапа, Теорије рода у настави, Историја руске
културе од 1-6, Руска књижевност СПЕЦ 1 (Руска поезија 19. века),
Руска књижевност СПЕЦ 2 (Руски песници:архаисти и новатори),
Руска књижевност и идеологија, Руска уметност и идеологија, Увод
у усмено превођење за италијанисте 1 и 2.
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-1095/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-996/2-19 од
11. марта 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 13.
марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних
академских студија Право (обим 240 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет је дана 5. марта 2019. 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 61200-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-996/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18),
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: 61201-272/2-19
од 8. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
интегрисаних академских студија Архитектура (обим 300 бодова
ЕСПБ).
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:
Архитектонски факултет је дана 15. јануара 2019. године,
23. јануара 2019. године и 7. фебруара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлоге за доношење измена и допуна
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број
612-00-02696/2013-04 од 20. јуна 2014. године. Наставнонаучно веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна
студијског програма на седницама одржаним 17. септембра
2018. године, 24. децембра 2018. године и 4. фебруара 2019.
године, тако што се у студијском програму листа изборних
предмета допуњује предметима: „Архитектура територије”,
„BIM (Building Information Modeling)”, „Архитекта – вештина
представљања”, „Еволуција градитељских принципа у стамбеној
архитектури Србије” и „Екополис – концепти еколошке
отпорности града”.
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Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-272/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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:
61201-371/2-19 од 31. јануара 2019. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија
Струковни мастер медицинска сестра (обим 120 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер медицинска
сестра.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Медицински факултет је дана 17. јануара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма, који представља трансформацију
акредитованог студијског програма специјалистичких струковних
студија Специјалиста струковна медицинска сестра, на седници
одржаној 12. јула 2018. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
31. јануара 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-371/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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:
61201-375/2-19 од 31. јануара 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија
Струковни мастер физиотерапеут (обим 120 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер физиотерапеут.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Медицински факултет је дана 17. јануара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма, који представља трансформацију
акредитованог студијског програма специјалистичких струковних
студија Специјалиста струковни физиотерапеут, на седници
одржаној 12. јула 2018. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
31. јануара 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-375/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-376/2-19 од 31. јануара
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. фебруара
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија
Струковни мастер санитарно-еколошки инжењер (обим 120 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер санитарноеколошки инжењер.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Медицински факултет је дана 17. јануара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма, који представља трансформацију
акредитованог студијског програма специјалистичких струковних
студија Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, на
седници одржаној 12. јула 2018. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
31. јануара 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02 .2019. године; Број: 61201-376/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-374/2-19 од 31. јануара
2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20. фебруара
2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија
Струковни мастер анестетичар (обим 120 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер анестетичар.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Медицински факултет је дана 17. јануара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма, који представља трансформацију
акредитованог студијског програма специјалистичких струковних
студија Специјалиста струковни анестетичар, на седници одржаној
12. јула 2018. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
31. јануара 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-374/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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:
61201-373/2-19 од 31. јануара 2019. године, Сенат Универзитета на
седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер струковних студија
Струковни мастер медицинско-лабораторијски технолог (обим
120 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Медицински факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: струковни мастер медицинсколабораторијски технолог.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Медицински факултет је дана 17. јануара 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма, који представља трансформацију
акредитованог студијског програма специјалистичких струковних
студија Специјалиста струковни медицинско-лабораторијски
технолог, на седници одржаној 12. јула 2018. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној
31. јануара 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-373/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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 природно-математичких наука
број: 61201-995/2-19 од 7. марта 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Информатика (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Математички факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер информатичар.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Математички факултет је дана 5. марта 2019. године поднео
Универзитету у Београду предлог за доношење студијског програма
из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета утврдило
је предлог студијског програма на седници одржаној 08. фебруара
2019. године.
Веће групације природно-математичких наука на седници
одржаној 7. марта 2019. године размотрило је предлог Факултета и
предложило Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-995/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18),
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: 61201-559/2-19
од 8. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Архитектура (обим 120 бодова ЕСПБ).
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:
Архитектонски факултет је дана 15. јануара, 23. јануара
и 7. фебруара 2019. године поднео Универзитету у Београду
предлоге за доношење измена и допуна студијског програма
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије
за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02696/201304 од 20. јуна 2014. године. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог измена и допуна студијског програма на
седницама одржаним 17. септембра 2018, 24. децембра 2018.
и 4. фебруара 2019. године, тако што се у студијском програму
листа изборних предмета допуњује предметима: „Архитектура
територије“, „BIM (Building Information Modeling)“, „Архитекта
– вештина представљања“, „Еволуција градитељских принципа
у стамбеној архитектури Србије“ и „Екополис – концепти
еколошке отпорности града“.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
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Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-559/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-662/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Фитомедицина (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 24. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-662/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-663/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Прехрамбена технологија (обим 60 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 24. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-663/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-664/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Пољопривреда (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 612-00-00641/2013-04 од 24. маја 2013. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-664/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-665/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија
Воћарство и виноградарство и винарство (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове
одлуке стичe се АКАДЕМСКИ НАЗИВ: мастер инжењер воћарства,
виноградарства и винарства.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. године
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског
програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће Факултета
утврдило је предлог студијског програма у складу са стандардима
за акредитацију студијских програма на седници одржаној 7.
фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-665/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-666/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Агроекономија (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 10. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-666/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

52

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-49/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Теолошки програм, (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Православни богословски факултет је дана 27. децембра
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 612-00-00034/2014-04 од 20. фебруара 2015.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена и допуна студијског програма на седници одржаној 26.
јуна 2018. године. Измене се састоје у увођењу новог изборног
предмета Христијанизација у раној Цркви (уместо предмета Пећки
патријарси средњег века).
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-49/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-1096/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Језик, књижевност, култура (обим 60 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет је дана 8. марта 2019. 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 61200-00440/2015-06 од 26. фебруара 2016. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седницaма одржаним 30. маја, 21. јуна и 31. октобра
2018. године и 6. марта 2019. године. Измене се састоје у увођењу
следећих изборних предмета: Културна баштина Азербејџана,
Московски концептуализам, Технике академског писања и
усменог излагања на енглеском језику, Филмске адаптације
англоамеричке
модернистичке
прозе,
Конфронтационо
проучавање пољског у поређењу са другим словенским језицима
и Град у књижевности.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. године размотрило је предлог Факултета
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и предложило Сенату доношење измена и допуна студијског
програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-1096/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-997/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија Право (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет је дана 5. марта 2019. 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 61200-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-997/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-998/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер
академских студија на енглеском језику – Мастер европских
интеграција (Master in European Integration), (обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет је дана 5. марта 2019. 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
612-00-01179/2014-04 од 11. јула 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-998/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-999/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер академских студија на енглеском језику – Мастер европских интеграција
(Master in European Integration), (обим 120 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет је дана 5. марта 2019. 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
612-00-01179/2014-04 од 11. јула 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-999/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4775/3-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ
НАУКАМА
1. Ради обезбеђења наставе на студијском програму мастер
академских студија Рачунарство у друштвеним наукама, неопходна
је замена наставника на предмету" Анализа и визуелизација
података ". Уместо проф. Ане Ковачевић, ангажују се проф. Драган
Ђурић и проф. Владан Девеџић са Факултета организационих
наука.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4775/4-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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:
61201-372/2-19 од 31. јануара 2019. године, Сенат Универзитета
на седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких
академских студија Анимална биотехнологија у репродукцији
(обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине.
3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1.
ове одлуке стичe се СТРУЧНИ НАЗИВ: специјалиста анималне
биотехнологије у репродукцији.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет ветеринарске медицине је дана 23. јануара 2019.
године поднео Универзитету у Београду предлог за доношење
студијског програма из става 1. ове одлуке. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог студијског програма на седници
одржаној 14. јануара 2019. године.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 31.
јанара 2019. године размотрило је предлог Факултета и предложило
Сенату доношење студијског програма, што је Сенат и усвојио, те
је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-372/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-724/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Зоотехника (обим 60 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 24. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-724/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-661/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
специјалистичких академских студија Прехрамбена технологија
(обим 60 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 17. маја 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-661/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

62

Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4081/3-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА
ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ
1. У складу са потребама унапређења квалитета наставе,
предлажемо проширење листе предмета и наставника на смеру
Историја и филозофија природних наука и технологије, и то:
- увођењем новог изборног предмета под називом Историја
научних и друштвених идеја, у чијој ће реализацији учествовати
проф. др Милош Ковић, Универзитет у Београду, Филозофски
факултет;
- увођењем новог изборног предмета под називом Историја и
савремени принципи заштите од зрачења, у чијој ће реализацији
учествовати проф. др Борис Лончар, Универзитет у Београду,
Технолошко-металуршки факултет;
- ангажовањем проф. др Милоша Ковића (Универзитет у Београду,
Филозофски факултет) у реализацију наставног плана за постојећи
обавезни предмет Наука и култура у Србији 19. и 20. века; и
- ангажовањем др Славише Перића, вишег научног сарадника
(Археолошки инстуитут Београд), у реализацију наставног плана
за постојећи изборни предмет Историја материјала.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4081/4-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4081/4-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
1. Програмски савет студијског програма докторских студија
Интелигентни системи предлаже да се у циљу унапређења програма
уведу четири нова изборна предмета са следећим наставницима:
Предмет
Дубоке
неуронске
мреже

Наставник
Милош Станковић
(научни сарадник,
Електротехнички
факултет)
Интелигентно Срђан Станковић
управљање
(професор емеритус,
Електротехнички
факултет)
Интелигентна Срђан Станковић
обрада и
(професор емеритус,
препознавање Електротехнички
сигнала
факултет)
Криптологија Миодраг Живковић
(Математички
факултет)

Сарадник
Миљан Вучетић
(Институт
"Влатаком")

Коментар
Нови
сарадник

Миљан Вучетић
(Институт
"Влатаком")

Нови
сарадник

Драгана Перић,
Мирослав Перић
(Институт
"Влатаком")
Зоран Бањац,
(Институт
"Влатаком")

Нови
сарадници

Нови
наставник
и нови
сарадник

(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4081/5-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4081/5-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
1. У складу са потребама унапређења квалитета наставе, на
предмету Роботика на студијском програму докторских студија
Интелигентни системи потребан је нови наставник, будући да је др
Душко Катић који је био задужен за предмет преминуо. Програмски
савет овог студијског програма предлаже да се на предмету
ангажује др Александар Родић, научни саветник из Института
"Михајло Пупин" и руководилац Лабораторије за роботику.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4081/6-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4081/6-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
Ради обезбеђења наставе неопходно је доношење следећe
изменe u студијском програму:
1. Замена наставника на изборном предмету "Soft computing"
На студијском програму докторских студија Интелигентни
системи, на предмету "Soft computing", уместо проф. Ивана
Обрадовића који је у пензији, ангажује се проф. Зорица
Станимировић са Математичког факултета, која је већ ангажована
на овом студијском програму.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4081/7-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 43. став 8. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18), а
на предлог Већa за интердисциплинарне, мултидисциплинаре
и трансдисциплинарне студије, број: 06-148/4079/3-19 од 18.
јануара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 20.
фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОФОТОНИКА
1. У складу са потребама унапређења квалитета наставе, на
изборном предмету Модификација биоматеријала ласерским
зрачењем на студијском програму докторских студија
Биофотоника, потребно је ангажовати следеће наставнике: др
Сузану Петровић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке
Винча, др Наташу Тодоровић, виши научни сарадник, Институт
за биолошка истраживања Синиша Станковић, и др Александра
Ковачевића, виши научни сарадник, Институт за физику.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 06-676/4079/4-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-658/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Прехрамбена технологија (обим
180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 612-00-00641/2013-04 од 14. фебруара 2014.
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог
измена и допуна студијског програма у складу са стандардима
за акредитацију студијских програма на седници одржаној 7.
фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-658/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-660/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Пољопривредне науке (обим 180
бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00641/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-660/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-660/2-19 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Агроекономија и рурални развој
(обим 180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Пољопривредни факултет је дана 7. фебруара 2019. 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 61200-00325/2013-04 од 29. марта 2013. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма у складу са стандардима за акредитацију студијских
програма на седници одржаној 7. фебруара 2019. године.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године размотрило је предлог
Факултета и предложило Сенату доношење студијског програма,
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61201-660/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-49/3-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Теологија, (обим 180 бодова
ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Православни богословски факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Православни богословски факултет је дана 27. децембра
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 612-00-00034/2014-04 од 20. марта 2015. године.
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог измена и
допуна студијског програма на седницама одржаним 27. марта
2018. године, 28. септембра 2018. године, 16. октобра 2018.
године и 23. новембра 2018. године. Измене се састоје у увођењу
нових изборних предмета и то: Теологија људских права, Начела
и методе у егзегези Новог Завета, Символично богословље, Дела
апостолских ученика – развој теологије у списима најранијих
Отаца и Историја англосаксонске Цркве. Такође, 3 професора су
испунила услове за ментора – др Златко Мандић, др Зоран Деврња
и др Ивица Чаировић.
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Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-49/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-1097/2-19 од 11. марта 2019. године, Сенат
Универзитета на седници одржаној 13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Језик, књижевност, култура (обим
180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Филолошки факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Филолошки факултет је дана 8. марта 2019. 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 612-0000439/2015-06 од 26. фебруара 2016. године. Наставно-научно веће
Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског програма
на седници одржаној 21. јуна 2018. године. Измене се састоје у увођењу
следећих изборних предмета: Гласови разлике: конструкције рода у
кинеској књижевности 20. века и Настанак турског књиженства.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-1097/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 58. став 3. тачка 2. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17, 73/18), 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: 61201-1000/2-19
од 11. марта 2019. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
13. марта 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма
докторских академских студија Право, (обим 180 бодова ЕСПБ).
2. НОСИЛАЦ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА из става 1. ове одлуке
је Универзитет у Београду – Правни факултет.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Правни факултет је дана 5. марта 2019. 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 61200-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. године. Наставно-научно
веће Факултета утврдило је предлог измена и допуна студијског
програма на седници одржаној 25. фебруара 2019. године.
Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници
одржаној 11. марта 2019. 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61201-1000/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета политичких наука,
број: 02-2932/2 од 12.12.2018. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-5716/1-18 од 18.12.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.1.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Данијел Бохслер у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за ужу
научну област Политички системи.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет политичких наука је дана 16.5.2018. године у
листу „Послови” број: 777, као и на веб-сајтовима Факултета
и Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Политички системи, због потреба
Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 8.10.2018. године
објављивањем преко web-сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких
наука, на седници одржаној дана 6.12.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Данијел Бохслер
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 13.12.2018. 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 13.12.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 18.12.2018. године дало је мишљење да се др Данијел
Бохслер може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.1.2019.
године разматрао је захтев Факултета политичких 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61202-5716/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета организационих
наука, број: 4/52-1 од 27.9.2018. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-4455/1-18 од 18.12.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.1.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Михић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за
ужу научну област Менаџмент и специјализоване менаџмент
дисциплине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет организационих наука је дана 1.8.2018. године
у листу „Послови” број: 788/789 објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Менаџмент и
специјализоване менаџмент дисциплине, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.8.2018. године
објављивањем преко огласне табле, библиотеке, као и web сајта
Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета
организационих наука, на седници одржаној дана 26.9.2018.
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Марко Михић изабере у звање редовног професора.
Факултет организационих наука је дана 4.10.2018. 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 11.12.2018.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 18.12.2018. године дало је мишљење да се др Марко
Михић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.1.2019.
године разматрао је захтев Факултета политичких 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61202-4455/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/139 од 14.12.2018. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-5830/2-18 од 27.12.2018. године,
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.01.2019. године,
донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Сабовљевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Биолошки факултет, за ужу научну
област Екологија, биогеографија и заштита животне средине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 19.09.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне
средине, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.11.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 14.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марко Сабовљевић изабере
у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 18.12.2018. 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 20.12.2018.
године.
Веће научних области природних наука, на седници
одржаној дана 27.12.2018. године дало је мишљење да се др Марко
Сабовљевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.01.2019.
године разматрао је захтев Биолошког 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 61202-5830/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, број: 21/74 од 25.12.2018. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-330/2-19 од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бранислав Бројчин у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Олигофренологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
07.11.2018. 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 03.12.2018. године
преко Библиотеке и интернет стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 25.12.2018.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Бранислав Бројчин изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
17.01.2019. 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 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Бранислав Бројчин може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
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 Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-330/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, број: 21/76 од 25.12.2018. године, и
мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких наука,
број: 61202-333/2-19 од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирко Филиповић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, за ужу научну област Социологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
07.11.2018. године у листу „Послови” објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Социологија, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 23.11.2018. године
преко Библиотеке и интернет стране Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 25.12.2018.
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др
Мирко Филиповић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана
17.01.2019. 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 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Мирко Филиповић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
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 Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-333/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Факултета спорта и физичког
васпитања, број: 02 бр. 1536/18 од 20.12.2018. године, и мишљења
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број:
61202-69/2-19 од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Сања Мандарић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања,
за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и
рекреације.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Факултет спорта и физичког васпитања је дана 31.10.2018.
године у листу „Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у
звање редовног професора, за ужу научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.11.2018. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета спорта и
физичког васпитања, на седници одржаној дана 20.12.2018. године,
донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Сања
Мандарић изабере у звање редовног професора.
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Факултет спорта и физичког васпитања је дана 26.12.2018.
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 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Сања Мандарић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Факултета спорта и физичког васпитања
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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-69/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Учитељског факултета,
број: 16/3/309 од 21.12.2018. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-74/2-19
од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Мирослава Ристић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Учитељски факултет, за ужу научну
област Образовна технологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Учитељски факултет је дана 11.07.2018. године у листу
„Службени гласник РС” објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Образовна технологија, због
истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.10.2018. године
преко сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Учитељског факултета,
на седници одржаној дана 21.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Мирослава Ристић изабере
у звање редовног професора.
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Учитељски факултет је дана 25.12.2018. 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 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Мирослава Ристић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
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 на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-74/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Филолошког факултета,
број: 2923/1 од 31.10.2018. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5348/2-19
од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вања Станишић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Палеославистика.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.03.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Палеославистика, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.04.2018. 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 31.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Вања Станишић изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 21.11.2018. 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 06.12.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Вања Станишић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-5348/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Филолошког факултета,
број: 2913/1 од 31.10.2018. године и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-5349/2-19
од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Корнелије Квас у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Филолошки факултет, за ужу научну
област Наука о књижевности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филолошки факултет је дана 14.03.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Наука о књижевности, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.04.2018. 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 31.10.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Корнелије Квас изабере у
звање редовног професора.
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Филолошки факултет је дана 21.11.2018. 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 06.12.2018.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Корнелије Квас може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Филолошког 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 Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-5349/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Филозофског факултета,
број: 2131/1-III-1 од 20.12.2018. године, и мишљења Већа научних
области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-71/2-19
од 29.01.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Небојша Петровић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну
област Општа психологија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Филозофски факултет је дана 26.09.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.12.2018. године
преко огласне табле Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета,
на седници одржаној дана 20.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Небојша Петровић изабере
у звање редовног професора.
Филозофски факултет је дана 25.12.2018. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 22.01.2019.
године.
Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на
седници одржаној дана 29.01.2019. године дало је мишљење да се
др Небојша Петровић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Филозофског 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-71/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Хемијског факултета, број:
1089/6 од 17.01.2019. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-464/2-19 од 31.01.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Веле Тешевић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Хемијски факултет, за ужу научну
област Органска хемија.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Хемијски факултет је дана 13.10.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Органска хемија, због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.12.2018. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета,
на седници одржаној дана 17.01.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Веле Тешевић изабере у
звање редовног професора.
Хемијски факултет је дана 22.01.2019. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25.01.2019.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 31.01.2019. године дало је мишљење да се др Веле Тешевић
може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Хемијског 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-464/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, број:
13/2 од 25.01.2019. године и мишљења Већа научних области
природних наука, број: 61202-460/2-19 од 31.01.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Љубиша Станисављевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Биолошки факултет,
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија
животиња.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Биолошки факултет је дана 28.11.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија
животиња, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.12.2018. године
преко Стручне службе и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета,
на седници одржаној дана 25.01.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Љубиша Станисављевић
изабере у звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 25.01.2019. 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 25.01.2019.
године.
Веће научних области природних наука, на седници одржаној
дана 31.01.2019. године дало је мишљење да се др Љубиша
Станисављевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Биолошког 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-460/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и 199/17), а на предлог
Изборног већа Шумарског факултета, број: 01-3/58 од 26.12.2018.
године и мишљења Већа научних области биотехничких наука,
број: 61202-238/2-19 од 22.01.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ мр Јелена Матић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Шумарски факултет, за ужу научну
област Обликовање производа од дрвета.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Шумарски факултет је дана 15.08.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Обликовање производа од дрвета, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.10.2018. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета,
на седници одржаној дана 26.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат мр Јелена Матић изабере у
звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 14.01.2019. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 15.01.2019.
године.
Веће научних области биотехничких наука, на седници
одржаној дана 22.01.2019. године дало је мишљење да се мр Јелена
Матић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Шумарског 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-238/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Грађевинског факултета,
број: 464/9-18 од 24.01.2019. године и мишљења Већа научних
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-521/2-19
од 05.02.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ненад Иванишевић у звање редовног професора
на Универзитету у Београду – Грађевински факултет, за ужу научну
област Менаџмент и технологија грађења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 28.11.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Менаџмент и технологија грађења, због
потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.12.2018. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
на седници одржаној дана 24.01.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ненад Иванишевић изабере
у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 28.01.2018. 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 29.01.2018.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 05.02.2019. године дало је мишљење да се
др Ненад Иванишевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Грађевинског 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 и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-521/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст. 2 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Грађевинског факултета,
број: 489/8-18 од 24.01.2019. године и мишљења Већа научних
области грађевинско-урбанистичких наука, број: 61202-522/2-19
од 05.02.2019. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној
20.02.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Биљана Деретић-Стојановић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Грађевински факултет,
за ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Грађевински факултет је дана 19.12.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Техничка механика и теорија конструкција,
због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.01.2019. године
преко Библиотеке и сајта Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета,
на седници одржаној дана 24.01.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Деретић-Стојановић
изабере у звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 28.01.2018. 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 29.01.2018.
године.
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на
седници одржаној дана 05.02.2019. године дало је мишљење да се
др Биљана Деретић-Стојановић може изабрати у звање редовног
професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 20.02.2019.
године разматрао је захтев Грађевинског 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 и Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко факултета. Жалба се
доставља факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-522/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

104

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), 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 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
Медицинског факултета, број: 7241/2 од 26.12.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-188/2-19 од 26.2.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Раде Бабић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну
област Интерна медицина(кардиологија).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Медицински факултет је дана 29.8.2018. године у листу
„Послови” објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за ужу научну област Интерна медицина(кардиологија).
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 26.11.2018. године
објављивањем на сајту и огласној табли Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета,
на седници одржаној дана 26.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Раде Бабић изабере у звање
редовног професора.
Медицински факултет је дана 11.1.2019. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.2.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 26.2.2019. године дало је мишљење да се др Раде
Бабић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
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 на Универзитету у Београду, па је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-188/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број: 88/17 и 73/18), 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 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
Фармацеутског факултета, број: 2440/1 од 22.11.2018. године и
мишљења Већа научних области медицинских наука, 02-01 број:
61202-5482/2-19 од 26.2.2019. године, Сенат Универзитета, на
седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Оливера Чудина у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну
област Фармацеутска – медицинска хемија и структурна анализа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Фармацеустки факултет је дана 3.10.2018. године у листу
„Послови”, на сајту Факултета и Универзитета објавио конкурс
за избор у звање редовног професора, за ужу научну област
Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 6.11.2018. године
објављивањем на сајту и у архиви Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја
о пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеустког
факултета, на седници одржаној дана 22.11.2018. године, донело је
одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Оливера Чудина
изабере у звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 26.11.2018. 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 19.2.2019.
године.
Веће научних области медицинских наука, на седници
одржаној дана 26.2.2019. године дало је мишљење да се др Оливера
Чудина може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године разматрао је захтев Фармацеутског 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, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-5482/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

108

Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17 и
199/17), а на предлог Изборног већа Економског факултета, број:
5228/1 од 27.12.2018. године и мишљења Већа правно-економских
наука, број: 61202-75/2-19 од 5.3.2019. године, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Славица Манић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Економски факултет, за ужу научну
област Економска теорија и анализа.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Економски факултет је дана 26.9.2018. године у листу
„Послови” број: 796 као и на веб-сајтовима Факултета и
Универзитета, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за ужу научну област Економска теорија и анализа,
због потреба Факултета.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 4.12.2018. године
објављивањем на веб сајту Факултета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета,
на седници одржаној дана 26.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Славица Манић изабере у
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 28.12.2018. 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 7.2.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 5.3.2019. године дало је мишљење да се др Славица
Манић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-75/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Правног факултета, број:
02-1609/17 од 25.12.2018. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-78/2-19 од 5.3.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Ивана Крстић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Међународноправну
ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 2.11.2018. године у листу: „Службени
гласник РС” број: 84, као и у у листу „Послови” број: 802 од
7.11.2018. , објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за Међународноправну ужу научну област, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.12.2018. године
објављивањем на огласној табли, Библиотеци Факултета, као и на
веб сајтовима Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 24.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Ивана Крстић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 27.12.2018. 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 7.2.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 5.3.2019. године дало је мишљење да се др Ивана
Крстић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године разматрао је захтев Правног 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-78/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Правног факултета,
број: 02-231/2 од 29.1.2019. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-614/2-19 од 5.3.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марија Караникић Мирић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за
Грађанскоправну ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 2.11.2018. године у листу: „Службени
гласник РС” број: 84, као и у у листу „Послови” број: 802 од
7.11.2018. године, објавио конкурс за избор у звање редовног
професора, за Грађанскоправну ужу научну област, због истека
изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.12.2018. године
објављивањем на огласној табли, Библиотеци Факултета, као и на
веб сајтовима Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,
на седници одржаној дана 28.1.2019. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Караникић Мирић
изабере у звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 30.1.2019. године доставио
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним
обрасцима.
Универзитет је комплетну документацију коју је доставио
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 7.2.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 5.3.2019. године дало је мишљење да се др Марија
Караникић Мирић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године разматрао је захтев Правног 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-614/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Правног факултета, број:
02-1607/18 од 25.12.2018. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-80/2-19 од 5.3.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Марко Давинић у звање редовног професора на
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Управноправну
ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 2.11.2018. године у листу: „Службени
гласник РС” број: 84, као и у у листу „Послови” број: 802 од 7.11.2018.
године, објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за
Управноправну ужу научну област, због истека изборног периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 7.12.2018. године
објављивањем на огласној табли, Библиотеци Факултета, као и на
веб сајтовима Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на
седници одржаној дана 24.12.2018. године, донело је одлуку о
утврђивању предлога да се кандидат др Марко Давинић изабере у
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 27.12.2018. 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 7.2.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 5.3.2019. године дало је мишљење да се др Марко
Давинић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године разматрао је захтев Правног 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-80/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу чл. 75. ст 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18), 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, 197/17
и 199/17), а на предлог Изборног већа Правног факултета, број:
02-1608/16 од 25.12.2018. године и мишљења Већа правноекономских наука, број: 61202-79/2-19 од 5.3.2019. године, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 13.3.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Бојан Милисављевић у звање редовног
професора на Универзитету у Београду – Правни факултет, за
Међународноправну ужу научну област.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни факултет је дана 2.11.2018. године у листу: „Службени
гласник РС” број: 84, као и у у листу „Послови” број: 802 од
7.11.2018. , објавио конкурс за избор у звање редовног професора,
за Међународноправну ужу научну област, због истека изборног
периода.
Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима стављен је на увид јавности дана 5.12.2018. године
објављивањем на огласној табли, Библиотеци Факултета, као и на
веб сајтовима Факултета и Универзитета.
На основу предлога Комисије за припрему извештаја о
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета,
на седници одржаној дана 24.12.2018. године, донело је одлуку
о утврђивању предлога да се кандидат др Бојан Милисављевић
изабере у звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 27.12.2018. 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 7.2.2019.
године.
Веће научних области правно-економских наука, на седници
одржаној дана 5.3.2019. године дало је мишљење да се др Бојан
Милисављевић може изабрати у звање редовног професора.
Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 13.3.2019.
године разматрао је захтев Правног 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.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке кандидат пријављен на конкурс може
изјавити жалбу Сенату Универзитета, преко Факултета. Жалба се
доставља Факултету у року од 8 дана од дана достављања одлуке.
(Београд, 13. 03. 2019. године; Број: 61202-79/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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Гласник Универзитета у Београду

На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Факултета
организационих наука у Београду, број: 3/3 од 9. јануара 2019.
године и предлог Већа групације техничко-технолошких наука број
61202-126/2-18 од 8. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Вељко Милутиновић, редовни професор на Indiana University, Блумингтон, САД, у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Факултет организационих наука доставио је образложени
предлог број: 3/3 од 9. јануара 2019. године да се др Вељко
Милутиновић, редовни професор на Indiana University, Блумингтон, САД, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године, разматрало је предлог
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-126/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и члана 4.
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број
135/07, 178/14) а на предлог Технолошко-металуршког факултета у
Београду, број: 2525/1 од 11. децембра 2018. године и предлог Већа
групације техничко-технолошких наука број 61202-5643/2-18 од 8.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Патрик Гејн, редовни професор на Aalto-universitetet, Хелсинки, Финска, у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Технолошко-металуршки факултет доставио је образложени
предлог број: 2525/1 од 11. децембра 2018. године да се проф. др
Патрик Гејн, редовни професор на Aalto-universitetet, Хелсинки,
Финска, изабере у звање гостујућег професора Универзитета у
Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године, разматрало је предлог
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-5643/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Грађевинског
факултета у Београду, број: 22/2-2 од 25. јануара 2019. године и
предлог Већа групације техничко-технолошких наука број 61202450/2-19 од 8. фебруара 2019. године, Сенат Универзитета у
Београду, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Витомир Рацић, редовни професор на Politecnico di Milano, Милано, Италија, у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Грађевински факултет доставио је образложени предлог број:
22/2-2 од 25. јануара 2019. године да се др Витомир Рацић, редовни
професор на Politecnico di Milano, Милано, Италија, изабере у
звање гостујућег професора Универзитета у Београду.
Веће групације техничко-технолошких наука на седници
одржаној 8. фебруара 2019. године, разматрало је предлог
Факултета и утврдило да кандидат испуњава услове предвиђене
чланом 3. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду, те предложило Сенату
доношење одлуке о избору гостујућег професора, што је Сенат и
усвојио, те је донета одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-450/3-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.
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На основу члана 77. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 88/17, 73/18), члана 145. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 201/18) и
члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду”, број 135/07, 178/14) а на предлог Фармацеутског
факултета, број: 2395/2 од 28. новембра 2018. године и предлог
Већа групације медицинских наука број 61202-5413/2-18 од 31.
јануара 2018. године, Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 20. фебруара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
БИРА СЕ др Магнус Ингелман-Сундберг, редовни професор
на Karolinska Institutet, Стокхолм, Шведска, у звање гостујућег
професора Универзитета у Београду.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:
Фармацеутски факултет доставио је образложени предлог
број: 2395/2 од 28. новембра 2018. године да се проф. др Магнус
Ингелман-Сундберг, редовни професор на Karolinska Institutet, Стокхолм, Шведска, изабере у звање гостујућег професора
Универзитета у Београду.
Веће групације медицинских наука на седници одржаној 31.
јануара 2018. године разматрало је предлог Факултета и утврдило
да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 3. Правилника
о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Београду, те предложило Сенату доношење одлуке
о избору гостујућег професора, што је Сенат и усвојио, те је донета
одлука као у изреци.
(Београд, 20. 02. 2019. године; Број: 61202-5413/3-18)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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/II-101/3-18 од 24.
децембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Именују се за чланове Програмског савета:
1. Проф. др Дејан Поповић, Електротехнички факултет, академик,
председник
2. Проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет,
заменик председника
3. проф. др Зоран Шеварaц, Факултет организационих наука
4. Проф. др Ненад Филиповић, Факултет инжењерских наука,
Универзитет у Крагујевцу
5. Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет
6. Др Саша Радовановић, научни саветник, Институт за медицинска
истраживања
7. Проф. др Ана Гавровска, Електротехнички факултет
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 06-68/101/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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/II-102/3-18 од 24.
децембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
ИМЕНУЈУ СЕ ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
Именују се за чланове Програмског савета:
1. проф. др Владан Девеџић, Факултет организационих наука,
председник
2. проф. др Зоран Шеварац, Факултет организационих наука,
заменик председника
3. проф. др Зорица Станимировић, Математички факултет
4. проф. др Александар Костић, Филозофски факултет (професор
емеритус)
5. проф. др Срђан Станковић, Електротехнички факултет
(професор емеритус)
6. др Александар Родић, Институт „Михајло Пупин” (научни
саветник)
(Београд, 16. 01 2019. године; Број: 06-68/102/2-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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/XII-4194/3-17
од 24. септембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Религиозност и духовност здравствених радника Војномедицинске
академије у Београду и њихов значај за клиничку праксу у контексту
биоетике и њенe историјe” кандидата Саше Совиља (докторске
студије: Историја и филозофија природних наука и технологије)
2. За менторе се именују:
1. Др Александар Петровић, редовни професор, Филолошки
факултет, Универзитет у Београду. Ужа област научноистраживачког рада: Културна антропологија
2. Др Срђан Миловановић, ванредни професор, Медицински
факултет, Универзитет у Београду. Ужа област научноистраживачког рада: Психијатрија
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2021. год.
(Београд, 16. 01 2019. године; Број: 06-68/4194/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 209, 17. мај 2019.

125

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/XI-2998/3-15
од 03. септембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под
насловом: „Промене у параметрима фракталне и текстуралне
анализе ћелијског једра након излагања наночестицама
магнетита” кандидата Дубравке Николовски (докторске студије:
Биомедицинско инжењерство и технологије).
2. За менторе се именују:
1. Доц. др Игор Пантић, Медицински факултет Универзитета у
Београду, Институт за физиологију, ужа научна област: физиологија.
2. Проф. др Зоран Стевић, Технички факултет у Бору Универзитета
у Београду, ужа научна област: електротехника.
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2020. год.
(Београд, 16. 01 2019. године; Број: 06-68/2998/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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/XI-2989/3-15
од 03. септембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници
одржаној 16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом:
„Улога музеализованих артефаката у културној трансмисији:
Импликације за кумулативну културну еволуцију”, кандидата
Александре Николић (докторске студије: Историја и филозофија
природних наука и технологије)
2. За менторе се именују:
1. др Никола Крстовић, доцент, Семинар за музеологију и
херитологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду
2. др Драгана Цветковић, ванредни професор, Катедра за генетику
и еволуцију, Биолошки факултет Универзитета у Београду
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2019. год.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 06-68/2989/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, 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/II-4737/3-18 од 24.
децембра 2018. године, Сенат Универзитета на седници одржаној
16. јануара 2019. године, донео је
ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под
насловом: „Епистемичко-узрочни образац спознаје метафизичких
и математичких ентитета” кандидата Страхиње Ђорђевића
(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, геометријска
теорија функција; виши научни сарадник, Математички институт
САНУ
2. Проф. др Живан Лазовић, редовни професор, Филозофски
факултет Универзитета у Београду, општа филозофија
3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније
до 30. септембра 2021. год.
(Београд, 16. 01. 2019. године; Број: 06-68/4737/4-19)
ПРЕДСЕДНИЦА СЕНАТА
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, 197/17 и 208/19), а на предлог Наставнонаучног већа Машинског факултета од 7.2.2019. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Срђан Бошњак, редовни професор
Машинског факултета, чланства у Већу научних области техничких
наука.
2. Именујe се др Александар Симоновић, редовни професор
Машинског факултета, за члана Већа научних области техничких
наука.
3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје
до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 18. 04. 2019. године; Број: 612-1842/2-19)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

Година LVII, број 209, 17. мај 2019.
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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, 197/17 и 208/19), а на предлог Наставно-научног већа
Пољопривредног факултета од 24.4.2019. године, доносим
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ
ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА
1. Разрешава се др Наталија Богданов, редовни професор
Пољопривредног факултета, чланства у Већу научних области
правно-економских наука.
2. Именујe се др Зоран Рајић, редовни професор
Пољопривредног факултета, за члана Већа научних области
правно-економских наука.
3. Мандат члана Већа научних области правно-економских
наука траје до 30. новембра 2019. године.
(Београд, 16. 05. 2019. године; Број: 612-2162/2-19)
РЕКТОРКА
Проф. др Иванка Поповић, с.р.

