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На основу члана 3. став 5. Пословника Савета Универзитета у 
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 134/07 и 150/09), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.05.2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

I

На основу Oдлукe Веће групације медицинских наука oд 
11.04.2012. године констатује се да је престао мандат у Савету 
Универзитета проф. др Илеане Урсу Магду због одласка у пензију и 
верификује се мандат др Љиљане Тихачек Шојић, редовног професора 
Стоматолошког факултета, као новог члана Савета Универзитета у 
Београду из реда представника факултета групације медицинских 
наука.

II

На основу Oдлукe Веће групације техничко-технолошких наука 
од 29.03.2012. године констатује се да је престао мандат у Савету 
Универзитета др Владете Чолића због одласка у пензију и верификује 
се мандат др Милорада Видовића, редовног професора Саобраћајног 
факултета као новог члана Савета Универзитета у Београду из реда 
представника факултета групације техничко-технолошких наука.

(Београд, 15.05.2012. године; Број: 020-18606/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду2

На основу члана 159. став 7. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
Нацрта одлуке који је утврдио Одбор за статутарна питања дана 13. 
марта 2012. године, а на предлог Сената Универзитета од 5. априла 
2012. године, Савет Универзитета, на седници одржаној 15. маја 2012. 
године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Статуту Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у 
Београду’’, број 162/11-пречишћени текст), у члану 92. став 4. речи: 
‘’један семестар:’’ замењују се речима: ‘’два семестра, под условима 
утврђеним општим актом факултета, односно Универзитета.’’, а тачке 
1), 2) и 3) се бришу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 15.05.2012. године; Број: 020-18606/4-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у 
Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), а на предлог Сената Универзитета од 25. априла 2012. године, 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. маја 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА МАСТЕР 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ „РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ 
И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА“ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. 

ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за мастер академске студије 
из мултидисциплинарне области -„Религија у друштву, култури и 
европским интеграцијама“, износи 120.000,00 (словима: сто двадесет 
хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.500 евра.

3. Пријава, оцена и одбрана мастер рада износи 20.000 динара 
(плаћа се у две рате приликом пријаве, и пред одбрану мастер рада).

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

5. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.
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(Београд, 15.05.2012. године; Број: 020-18606/6-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 53. и 54. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 40. став 1. тачка 2. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), Савет 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Владимир Бумбаширевић, редовни професор Универзитета у 
Београду-Медицински факултет, изабран је за ректора Универзитета у 
Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. годину.

(Београд, 29.05.2012. године; Број: 020-18972/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Нада Ковачевић, редовни професор Универзитета у Београду-
Фармацеутски факултет, изабрана је за проректора Универзитета у 
Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. годину.

(Београд, 29.05.2012. године; Број: 020-18972/4-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Иванка Поповић, редовни професор Универзитета у Београду-
Технолошко-металуршки факултет, изабрана је за проректора 
Универзитета у Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 
2014/2015. годину.

(Београд, 29.05.2012. године; Број: 020-18972/5-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Миодраг Поповић, редовни професор Универзитета у 
Београду-Електротехнички факултет, изабран је за проректора 
Универзитета у Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 
2014/2015. годину.

(Београд, 29.05.2012. године; Број: 020-18972/6-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 35. став 3. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 29. маја 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОРЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Др Далибор Солдатић, редовни професор Универзитета у 
Београду-Филолошки факултет, изабран је за проректора Универзитета 
у Београду за школску 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. годину.

(Београд, 29.05.2012. године; Број: 020-18972/7-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу чл. 40. ст. 1. тач. 15. Статута Универзитета у Београду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 162/11-пречишћени текст), 
Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 15.05.2012. 
године, донeo je

З А К Љ У Ч А К

Савет Универзитета подржава закључке донете 18. априла 
2012. године на заједничкој седници Савета и Сената Универзитета у 
Београду, на којој је разматран Нацрт Стратегије развоја образовања у 
Србији до 2020. године.

Савет Универзитета у Београду је још на својој седници 
27. фебруара 2012. године изразио забринутост због тога што је 
институционално искључен из припремaња Стратегије образовања 
до 2020. године, сматрајући да се такав документ не сме креирати у 
затвореном кругу појединаца. На заједничкој седници Савета и Сената 
18. априла 2012. године, Универзитет у Београду није прихватио 
предлог Стратегије, захтевао је његову темељну стручну дораду с 
обзиром на бројне пропусте и изразио је спремност да свим својим 
стручним потенцијалима у кратком року допринесе изради тако 
капиталног документа, те је у том циљу формирао Радну групу која је 
одмах отпочела са радом.

Поред Универзитета у Београду, предлог Стратегије уз озбиљне 
примедбе није прихватио ни Универзитет у Новом Саду. Студентска 
конференција универзитета Србије (СКОНУС) једногласно је донела 
одлуку да је овакав предлог Стратегије неприхватљив, a веома 
неповољно су је оценили и Национални савет за високо образовање, 
као и представници САНУ. Поготово су критиковани веома скраћена 
јавна расправа и настојање да се Стратегија усвоји што пре, без обзира 
на бројне недостатке, а нарочито је истакнуто да део о финансирању 
високог образовања захтева озбиљно преиспитивање и кориговање. Са 
великим незадовољством Савет Универзитета у Београду констатује 
да је и поред тога настављена динамика која треба да води брзом 
усвајању
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Стратегије, без обзира на њене мањкавости које има у садашњем 
облику.

Савет Универзитета у Београду је уверен да ће сви надлежни 
чиниоци одговорни за доношење Стратегије уважити озбиљно 
аргументоване примедбе Националног савета за високо образовање, 
Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, а поготово 
СКОНУС-а, с обзиром на то да они представљају неколико 
најзначајнијих институција у области високог образовања.

Међутим, уколико Министарство просвете и науке ипак упути 
предлог Стратегије образовања до 2020. године Влади на усвајање без 
битног кориговања оспорених решења, Универзитет у Београду ће се 
томе заједно са својим студентима гласно успротивити, користећи сва 
законом дозвољена средства, како би јавно исказао своје неслагање са 
таквим поступањем.

(Београд, 15.05.2012. године; Број: 020-18606/5-12)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Сима Аврамовић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), 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: 06-
17913-IX/2 са седнице од 26. марта 2012. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСE СЕ измене и допуне акредитованог студијског 
програма мастер академских студија Правног факултета, тако да се 
у оквиру Пословноправног модула уведе нови подмодул за Право 
интелектуалне својине.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Правни факултет је дана 20. марта 2012. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 27. фебруара 2012. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука је на седници 
одржаној 26. марта 2012. године размотрило предлог Факултета, што 
је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.1.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број: 06-17238/10-3.3 са седнице од 29. септембра 2011. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене студијског програма мастер академских 
студија Заштита животне средине у пољопривреди - WUS програм, тако 
што његов назив мења у: Заштита животне средине у пољопривреди. 

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Пољопривредни факултет је 21. септембра 2011. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за измене и допуне студијског 
програма из става 1. ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 29. септембра 2011. године размотрило предлог Факултета, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.3.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду14

На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука број: 06-
17238/10-3.1 са седнице од 30. јуна 2011. године, Сенат Универзитета 
на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија Шумарства, тако што се:

- активност студената у 3. семестру „Учешће на домаћем научном 
скупу...“ мења и гласи: „Учешће на домаћем или међународном 
научном скупу са рефератом“;

- на предмету „Плантажно шумарство“ ангажује доц. др Владан 
Иветић;

- на предметима „Проучавање бујичних сливова и бујичних 
токова“ и „Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих 
радова“ ангажује проф. др Ратко Ристић.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 28. септембра 2010. године и 11. маја 2011. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за измене студијског 
програма из става 1. ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 30. јуна 2011. године размотрило предлог Факултета, што је 
Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.4.)
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 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број: 06-17238/10-3.2 са седнице од 29. септембра 2011. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија Шумарства, тако што се на новом предмету „Планирање 
предела“ ангажује проф. др Јасминка Цвејић.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 8. септембра 2011. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за измене и допуне студијског програма из става 1. 
ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 29. септембра 2011. године размотрило предлог Факултета, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.4.1.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број: 06-17238/10-3.3 са седнице од 29. марта 2012. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија Шумарства, тако што се на предметима „Динамика раста стабала 
и шумских састојина“ и „Биоиндикација виталности шума на основу 
карактеристика прираста стабла и састојина - Дендрохронологија“ 
ангажује доц. др Бранко Стајић.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 12. марта 2011. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за измене и допуне студијског програма из става 1. 
ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 29. марта 2011. године размотрило предлог Факултета, што 
је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.4.2.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 
139/07), a на предлог Већа групације техничко-технолошких наука 
број: 06-17238/10-3.4 са седнице од 10. фебруара 2012. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
студија Шумарства, тако што се на предметима „Инвестиције у 
инфраструктуру у шумарству“, „Трговина шумских производа“, 
„Управљање маркетингом у шумарству“, „Шумарска политика и 
законодавство“ и „Економика шумарства“ ангажује доц. др Љиљана 
Кеча.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Факултет је 6. октобра 2011. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за измене и допуне студијског програма из става 1. 
ове одлуке.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 10. фебруара 2011. године размотрило предлог Факултета, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 05.04.2012. године; Број: 020-329/XXVII-7.4.3.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 5. априла 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Факултета политичких наука у Београду коју је донео Савет 
Факултета на седници одржаној 20.10.2011. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет политичких наука у Београду доставио је Универзитету 
у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 20.10.2011. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
23.01.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 5.04.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 5.04.2012. године; Број. 020-18145/XXIX-9.2.1)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година L, број 167, 25. јун 2012. 21

На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 5. априла 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ 

ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Технолошко-металуршког факултета у Београду коју је донео 
Савет Факултета на седници одржаној 13.02.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Технолошко-металуршки факултет у Београду доставио је 
Универзитету у Београду Одлуку о изменама и допунама Статута 
Факултета, коју је донео Савет Факултета на седници одржаној 
13.02.2012. године, ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 
1 тачка 45. Статута Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
13.03.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 5.04.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 5.04.2012. године; Број: 020-18145/XXIX-9.2.2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 47. ст. 13. Закона о високом образовању (“Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чл. 42. ст. 1. тач. 45. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број: 162/11-пречишћени текст), а на 
основу позитивног мишљења Одбора за статутарна питања, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 5. априла 2012. године, 
доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СТАТУТА БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Биолошког факултета у Београду коју је донео Савет Факултета 
на седници одржаној 23.02.2012. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет у Београду доставио је Универзитету у 
Београду Одлуку о изменама и допунама Статута Факултета, коју 
је донео Савет Факултета на седници одржаној 23.02.2012. године, 
ради давања сагласности, сагласно члану 42. став. 1 тачка 45. Статута 
Универзитета.

Одбор за статутарна питања Универзитета, на седници одржаној 
13.03.2012. године, разматрао је Одлуку Факултета о изменама 
и допунама Статута Факултета и дао је позитивно мишљење о 
усклађености Одлуке са Статутом Универзитета

Сенат Универзитета, на седници одржаној 5.04.2012. године, 
прихватио је позитивно мишљење Одбора за статутарна питања и 
донео је одлуку као у изреци.
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(Београд, 5.04.2012. године; Број. 020-18145/XXIX-9.2.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачке 50. и 56 Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 05. априла 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

O ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРИМЕДБИ НА СТРАТЕГИЈУ 

РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ

I За чланове Радне групе именују се:

1. проф. др МАРКО ИВЕТИЋ, проректор, координатор Радне 
групе

2. проф. др НЕДА БОКАН, проректор
3. проф. др НЕВЕНКА ЖАРКИЋ-ЈОКСИМОВИЋ, проректор
4. проф. др ВОЈИСЛАВ ЛЕКОВИЋ, проректор
5. проф. др АЛЕКСАНДАР ЛИПКОВСКИ, председник Већа 

групације природно-математичких наука
6. проф. др НОВИЦА МИЛИЋЕВИЋ, председник Већа групације 

медицинских наука
7. проф. др ДУШАН СТАРЧЕВИЋ, председник Већа групације 

техничко-технолошких наука
8. проф. др БОЖИДАР ЦЕРОВИЋ, председник Већа групације 

друштвено-хуманистичких наука

II Радна група има за задатак да, након што пристигну примедбе 
и сугестије факултета на Стратегију развоја образовања у Србији до 
2020. године изврши анализу и сачини јединствени текст за заједничку 
седницу Сената и Савета Универзитета у Београду која ће се одржати 
18. априла 2012. године.
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(Београд, 05. априла 2012. године; Број: 020-18145/ХХIX)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 162/11) и члана 2. став 3. Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 132/06), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 05. априла 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

Проф. др СЛОБОДАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ, редовном 
професору у пензији Универзитета у Београду - Хемијски факултет, 
додељује се звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Хемијски факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Слободану Милосављевићу, редовном 
професору у пензији додели звање професор емеритус.

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 01. фебруара 2012. године, образовао је стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: проф. др Богдан Шолаја, Универзитет у Београду 
- Хемијски факултет, проф. др Миљенко Перић, Универзитет у 
Београду - Факултет за физичку хемију и проф. др Владимир Костић, 
Универзитет у Београду - Медицински факултет.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Слободану Милосављевићу 09. марта 2012. године. Реферат и предлог 
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.

Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 05. априла 2012. године, тајним гласањем, 
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.
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(Београд, 05. aприла 2012. године; Број: 020-18145/XXIX-3.1.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
члана 136. став 3. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, бр. 162/11) и члана 2. став 3. Правилника 
о условима и поступку додељивања звања и правима професора 
емеритуса („Гласник Универзитета у Београду“, број 132/06), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 05. априла 2012. 
године, донео је

О Д Л У К У

Проф. др MИОДРАГУ ОСТОЈИЋУ, редовном професору у 
пензији Универзитета у Београду - Медицински факултет, додељује се 
звање професор емеритус.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет доставио је Универзитету образложени 
предлог да се проф. др Миодрагу Остојићу, редовном професору у 
пензији додели звање професор емеритус.

По пријему предлога Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 01. фебруара 2012. године, образовао је стручну комисију за 
припрему реферата са предлогом одлуке за доделу звања професор 
емеритус у саставу: проф. др Михајло Матић, Универзитет у Београду - 
Медицински факултет; проф. др Босиљка Вујисић Тешић, Универзитет 
у Београду - Медицински факултет и проф. др Димитра Калимановска 
Оштрић, Универзитет у Београду - Медицински факултет.

Стручна комисија доставила је Универзитету реферат са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Миодрагу Остојићу 29. фебруара 2012. године. Реферат и предлог 
одлуке објављени су на сајту Универзитета у Београду.

Сагласно члану 9. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса, Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 05. априла 2012. године, тајним гласањем, 
одлучио је као што је наведено у изреци ове одлуке.
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(Београд, 05. aприла 2012. године; Број: 020-18145/XXIX-3.2.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона 
о високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 
97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа за студије при Универзитету број 06-7584/II-8.5-11 
од 26. децембра 2011. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 
05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Европска и међународна политика и управљање 
кризом.

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Програмски савет мастер академских студија: Европска и 
међународна политика и управљање кризом поднео је Универзитету 
у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове 
одлуке, и то у делу који се односи на реализацију наставе на модулу: 
Заштита животне средине. Уместо проф. др Мирјане Ристић, наставу 
на модулу: Заштита животне средине, изводиће проф. др Дејана 
Димитријевић, ванредни професор, Факултет безбедности.

Веће за студије при Универзитету је на седници одржаној 26. 
децембра 2011. године размотрило предлог Програмског савета и 
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма 
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.
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(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.1/1/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона 
о високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 
97/08 и 100/07-аутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа за студије при Универзитету број 06-7584/II-8.6-11 
од 26. децембра 2011. год, Сенат Универзитета на седници одржаној 
05. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Европска и међународна политика и управљање 
кризом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Програмски савет мастер академских студија: Европска и 
међународна политика и управљање кризом поднео је Универзитету у 
Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове одлуке. 
Услед немогућности партенерског Универзитета La Sapienza у Риму, 
да до даљњег из административних разлога учествује у реализацији 
наставе, Програмски савет предлаже да се програм преакредитује 
као мастер програм Универзитета у Београду, који ће се изводити на 
српском језику.

Веће за студије при Универзитету је на седници одржаној 26. 
децембра 2011. године размотрило предлог Програмског савета и 
предложило Сенату доношење измене и допуне студијског програма 
из става 1. одлуке, што је Сенат већином гласова и усвојио, те је донета 
одлука као у изреци.
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(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.1/2/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број 612-7584/I-6338/3-
11, од 24. октобра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
“Корелација налаза вестибуларних и кохлеарних одговора испитаних 
код деце у прелингвалном периоду и на узрасту од 3 до 5 година”, 
кандидата мр Татјанe Адамовић, дипл. дефектолога-логопеда.

2. За менторе се именују:
1) проф. др Раде Косановић, Стоматолошки факултет 

Универзитета у Београду, (оториноларингологија, аудиологија)
2) проф. др Александар Љубић, Медицински факултет 

Универзитета у Београду, (ембриологија, перинатологија)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/1/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584/I-
7408/3-11, од 24. октобра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Могућност унапређења стандарда конзервације, рестаурације и 
валоризације бојених лазура на сребру у полихромији барокног 
периода у српским православним црквама“, кандидата Даниеле 
Королије-Црквењаков, дипл. конзерватора-рестауратора (докт. студије 
Историја и филозофија природних наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1) доц. др Драган Булатовић, Филозофски факултет Универзитета 

у Београду (музеологија и херитологија)
2) др Горан Станишић, научни саветник, Институт за физику 

Универзитет у Београду (физика материјала)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/3/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584/I-
6743/3-11, од 24. октобра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Утицај спортских активности на морфолошке карактеристике, 
моторичке способности и квалитет живота особа са моторичким 
поремећајима - параплегијом“ кандидата мр Драгане Кљајић, дипл. 
дефектолога.

2. За менторе се именују:
1) доц. др Фадиљ Еминовић, Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, Универзитет у Београду (методика наставе)
2) проф. др Миливој Допсај, Факултет спорта и физичког 

васпитања, Универзитет у Београду (аналитика и дијагностика у 
спорту и физичком васпитању)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/4/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584/I-
6289/3-11, од 24. октобра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
‘’Анализа управљања отпадом од електричне и електронске опреме 
коришћењем методологије процене животног циклуса састојака’’ 
кандидата мр Александре Вучинић дипл. хемичара.

2. За менторе се именују:
1) Проф. др Жељко Камберовић, Тенолошко-металуршки 

факултет, Универзитет у Београду, (рециклажне технологије)
2) Др Предраг Јованић, научни саветник, Институт за 

мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду 
(управљање електричним и електронским отпадом)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/5/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/II-7442/3-
11, од 26. децембра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под 
насловом:``Модел међузависности контекстуалних фактора, 
процесних иновационих капацитета и пословних перформанси 
предузећа’’, кандидата мр Снежане Омић, дипл. инж.технологије.

2. За менторе се именују:
1) проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, редовни професор, 

Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, (финансијски 
менaџмент)

2) доц. др Весна Спасојевић Бркић, доцент, Машински факултет, 
Универзитет у Београду, ( индустријско инжењерство-машинство)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/6/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/II-6359/3-
11, од 26. децембра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
‘Интегрисани модел менаџмента ризиком и вишекритеријумске 
оптимизације производног програма предузећа”, кандидата мр 
Предрага Драгојловића, дипл. маш.инж.

2. За менторе се именују:
1) проф. др Невенка Жаркић-Јоксимовић, ред. проф., Факултет 

организационих наука, Универзитет у Београду, (финансијски 
менaџмент)

2) др Мирјана Мисита, доцент, Машински факутет, Универзитет 
у Београду, (индустријско инжењерство)

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/7/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број 612-7584/I-6315/3-
11, од 24. октобра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
,,Утицај квалитета аудитивне перцепције на вербалну меморију код 
деце са поремећајем вербалне комуникације“, кандидата мр Владанa 
Плећевићa, дипл. дефектолога-логопеда,

2. За менторе се именују:
1) проф. др Сања Ђоковић, Факултет за специјалну едукацију 

и рехабилитацију Универзитета у Београду (специјална едукација и 
рехабилитација, аудитивна перцепција )

2) проф. др Слободан Јовичић, Електротехнички факултет 
Универзитета у Београду (говорна комуникација).

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

(Београд, 05. априла. 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/2/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/II-7617/3-
11, од 26. децембра 2011. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 05. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
„Улога телевизије у развоју еколошке свести становника руралних 
подручја у Србији“, кандидата мр Александрe Шарковић, дипл. инж.
пољопривреде.

2. За менторе се именују:
1) др. Слободан Цвејић, доцент, Филозофски факултет, 

Универзитет у Београду, (економска социологија, методологија 
друштвених истраживања)

2) др. Наталија Богданов, редовни професор, Пољопривредни 
факултет Универзитет у Београду, (агроекономија)

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

(Београд, 05. април 2012. године; Број: 020 - 18145/XXIX 
- 8.2/8/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07- аутентично тумачење) 
и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11), 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 25. априла 2012. 
године донео је

О Д Л У К У

1. РАСПИСУЈЕ СЕ обједињени конкурс за упис студената у прву 
годину студија првог, другог и трећег степена степена за школску 
2012/2013. годину, на студијске програме чији су носиоци факултети у 
саставу Универзитета у Београду.

2. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса за први 
ниво студија:

Први уписни рок:

Пријављивање кандидата: 20, 21. и 22. јуна 2012. године (среда, 
четвртак, петак)

- Полагање пријемног испита: 25., 26. и 27. јуна 2012. године, 
(понедељак, уторак, среда) према распореду;

- Објављивање резултата: 28. јуна 2012. године на јединственој 
ранг листи;

- Примедбе на јединствену ранг листу: (36 сати од објављивања) 
29. и 30. јуна 2012.; доношење решења по жалби (декан) у року од 24 
сата од пријема жалбе - 01. јула 2012. године:

- Објављивање коначних ранг листа факултета - 02. јула 2012. 
године

- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 03. јула 2012. 
године

- Упис: од среде 04. јула 2012. године, према распореду;
- Упис кандидата мора бити завршен до 12. јула.
13. јула - објављивање слободних места за други уписни рок на 

интернет страници Универзитета
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Други уписни рок:

Пријављивање кандидата 03. и 04. септембра 2012. године 
(понедељак, уторак)

Полагање пријемног испита: 05., 06. и 07. септембра 2012. године 
(среда, четвртак, петак)

- Објављивање резултата: 08. септембра 2012. године на 
јединственој ранг листи;

- Примедбе на јединствену ранг листу: (36 сати од објављивања) 
09. и 10. септембра 2012.; доношење решења по жалби (декан) у року 
од 24 сата од пријема жалбе - 11. септембра 2012. године:

- Објављивање коначних ранг листа факултета - 12. септембра 
2012. године

- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 13. септембра 
2012. године

- Упис: од среде 14. септембра 2012. године, према распореду до 
понедељка, 17. септембра 2012. године

- Упис кандидата мора бити завршен до 17. септембра
3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкуса за 

други и трећи ниво студија:
Пријављивање кандидата за упис на студије другог и трећег 

нивоа планирано је да буде у периоду од 17. до 21. септембра 2012. 
године, а упис да се заврши до 30. септембра 2012. године.

(Београд, 25. април 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX - 6.3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању (“Службени гласник РС” број 76/05, 97/08, 
44/10 и 100/07-aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. Статута 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 
162/11-пречишћени текст), а у складу са Правилником о доношењу 
студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), 
a на предлог Већа групације медицинских наука број: 06-17238/7-3 са 
седнице од 11. априла 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм специјалистичких академских 
студија „Токсиколошка процена ризика од загађивача животне 
средине“.

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

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

О Б Р А З Л О Ж ЕЊ Е

Фармацеутски факултет је дана 14. децембра 2011. године 
поднео Универзитету у Београду предлог за доношење студијског 
програма из става 1. ове одлуке. Током пролећа 2011. године овај 
студијски програм, у другачијој форми утврдило је Наставно-
научно веће Факултета, усвојило Веће групације медицинских наука 
и донео Сенат Универзитета у Београду (Фармација 1 и Фармација 
2). После прегледа документације, Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета упутила је извештај Факултету са закључком да су 
програми појединачних модула сасвим коректни и прихватљиви, али 
да они представљају засебне целине које треба да буду акредитоване 
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као самостални студијски програми. Факултет је стога припремио 
документацију за акредитацију четири нова студијска програма, у 
које спада и овај. Веће групације медицинских наука је на седници 
одржаној 27. децембра 2011. године размотрило предлог Факултета 
и одлучило да Сеанту предложи доношење студијског програма 
„Загађивачи животне средине и процена ризика“. Због одређених 
примедби које су у усменом разговору изразили декани Хемијског 
факултета и Технолошко-металуршког факултета, овај предлог је 
повучен са седнице Сената Универзитета у Београду. После састанка 
који је организован са деканима поменутих факултета и руководиоцем 
студијског програма, проф. др Весном Матовић, усвојен је предлог да 
се промени назив студијског програма без измена садржаја студијског 
програма.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 11. 
априла 2012. године размотрило предлог Факултета и донело предлог 
одлуке, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 25.04.2012. године; Број: 020-329/XXX-7.2.)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584-/III-
11.2/12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

БРОЈА СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

„РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ 
ИНТЕГРАЦИЈАМА“ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

1. У прву годину мултидисциплинарних мастер академских 
студија „Религија у друштву, култури и европским интеграцијама“ 120 
ЕСПБ, уписаће се 30 студената у статусу студената који сами плаћају 
школарину.

2. Предлог се упућује Сенату Универзитета у Београду ради 
доношења одлуке.

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.1/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/III 
-17985/3-12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Отпорност према хабању и лому репаратурно наварених точкова 
кранских дизалица“, кандидата мр Дракчета Танасковића, дипл. маш.
инж

2. За менторе се именују:
1) проф. др Александар Седмак, Машински факултет, 

Универизитет у Београду (механика лома)
2) проф. др Марко Ракин, Технолошко-металуршки факултет, 

Универизитет у Београду (инжењерство материјала)

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

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.2/1/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/III 
-16116/3-12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Утицај можданог удара на појаву говорно језичких поремећаја“, 
кандидата мр Горана Савића, дипл. дефектолога.

2. За менторе се именују:
1) проф. др Славица Голубовић, редовни професор на Факултету 

за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду 
(логопедија)

2) доц. др Дејана Јовановић, Медицински факултет, Универзитета 
у Београду (неурологија)

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

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.2/2/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/III 
-17843/3-12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Хемијска и механохемијска синтеза мултифероика на бази итријум-
манганита“, кандидата мр Mилице Почуча-Нешић, дипл. хемичара.

2. За менторе се именују:
1) др Зорица Маринковић Станојевић, виши научни сарадник, 

Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у 
Београду (наука о материјалима)

2) др Владимир Павловић, ванредни професор, Пољопривредни 
факултет, Универзитет у Београду (физика)

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

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.2/3/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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(На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/III 
-17341/3-12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Предикација клиничких значајних исхода код неуролошких болести 
применом метода вештачких мрежа и регресионе анализе“, кандидата 
мр Стеве Лукића, дипл. неуролога.

2. За менторе се именују:
1) проф. др Небојша Јовић, Медицински факултет, Универзитет 

у Београду  (неурологија, клиничка неурофизиологија, 
неуропсихологија)

2) проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет, 
Универзитет у  Београд ( електротехника, биомедицинско 
инжењерство, неуронауке)

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

Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.2/4/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-7584/III 
-13962/3-12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом 
„Силе у торакалним аортним ендоваскуларним стент-графтовима 
и њихов утицај на миграциони потенциал“, кандидата мр Дејана 
Крсмановића, дипл.биомед. инж.

2. За менторе се именују:
1) Проф. др. Дејан Поповић, Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду (биомедицински инжењеринг, аутоматско 
управљање)

2) Проф. др. Ненад Филиповић, Факултет инжењерских наука, 
Универзитет у Крагујевцу (рачунарска механика флуида)

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

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.2/5/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година L, број 167, 25. јун 2012. 53

На основу члана 42. тачка 33. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-7584-/III-
11.1/12, од 27. марта 2012. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 25. априла. 2012. године, донео је

П Р Е Д Л О Г

ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
„РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ 

ИНТЕГРАЦИЈАМА“ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

1. Висина годишње школарине за студенте, држављане 
Републике Србије, који плаћају школарину за мастер академске студије 
из мултидисциплинарне области -„Религија у друштву, култури и 
европским интеграцијама“, износи 120.000,00 (словима: сто двадесет 
хиљада) динара.

2. Висина годишње школарине за студенте стране држављане 
износи 2.500 евра.

3. Пријава, оцена и одбрана мастер рада износи 20.000 динара 
(плаћа се у две рате приликом пријаве, и пред одбрану мастер рада)

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

5. Студент може уплатити школарину у целини приликом уписа, 
или у два једнака дела приликом уписа зимског, односно летњег 
семестра.
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6. Предлог се упућује Савету Универзитета у Београду ради 
доношења одлуке.

(Београд, 25. априла. 2012. године; Број: 020 - 18495/XXX 
- 8.3/12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Факултета за 
физичку хемију, број: 95/1 од 21.02.2012. године и мишљења Већа 
научних области природних наука, број: 06-17466/3-12 од 01.03.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгомир Станисављев у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет за физичку хемију, за ужу научну 
област Физичка хемија-биофизичка хемија и динамика неравнотежних 
процеса.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Факултет за физичку хемију је дана 07.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Физичка хемија-биофизичка хемија и динамика 
неравнотежних процеса, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.01.2012. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за физичку 
хемију, на седници одржаној дана 21.02.2012. године, донело је одлуку 
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о утврђивању предлога да се кандидат др Драгомир Станисављев 
изабере у звање редовног професора.

Факултет за физичку хемију је дана 22.02.2012. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.02.2012. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 01.03.2012. године дало је мишљење да се проф. др Драгомир 
Станисављев може може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Факултета за физичку хемију и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/3-3/2 од 29.12.2011. године и мишљења Већа 
научних области природно-математичких наука, број: 06-17461/5-
12 од 05.03.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Павловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Физика.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 12.10.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Физика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 24.11.2011. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 29.12.2011. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Павловић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 29.12.2011. 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 28.02.2012. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 05.03.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Владимир Павловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-3)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Пољопривредног 
факултета, број: 400/5-3/1 од 23.02.2012. године и мишљења Већа 
научних области природних наука, број: 06-17892/3-12 од 29.03.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирољуб Бараћ у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
област Биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Пољопривредни факултет је дана 14.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Биохемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.01.2011. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 23.02.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирољуб Бараћ изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 24.02.2012. 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 22.03.2012. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.03.2012. године дало је мишљење да се проф. др Мирољуб 
Бараћ може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-4)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Филозофског 
факултета, број: 167/1-IV/1 од 23.02.2012. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 06-17372/16-
12 од 13.03.2012. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Сенка Ковач у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филозофски факултет, за ужу научну област 
Етнологија-Антропологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Филозофски факултет је дана 21.12.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Етнологија-Антропологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.01.2011. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 23.02.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Сенка Ковач изабере у звање 
редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 24.02.2012. 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 06.03.2012. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 13.03.2012. године дало је мишљење да се 
проф. др Сенка Ковач може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Филозофског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-5)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р 

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Стоматолошког 
факултета, број: 4/2 од 28.02.2012. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 06-17512/2-12 од 03.04.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Марко Бабић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Базичне стоматолошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Стоматолошки факултет је дана 06.07.2011. године у листу 
„Службени гласни РС“ број 49/11 објавио конкурс за избор у звање 
редовног професора, за ужу научну област Базичне стоматолошке 
науке, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.11.2011. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета, 
на седници одржаној дана 28.02.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Марко Бабић изабере у звање 
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 29.02.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др Марко Бабић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Стоматолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-6)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, 
број: 4112/2 од 07.03.2012. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 06-17512/3-12 од 03.04.2012. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Диклић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина 
хирургија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 02.11.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-
ендокрина хирургија), због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.02.2012. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Диклић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12.03.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др Александар 
Диклић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-7

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, 
број: 4328/2 од 07.03.2012. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 06-17512/4-12 од 03.04.2012. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Љиљана Марковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
Патолошка физиологија.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 02.11.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Патолошка физиологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.02.2012. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Љиљана Марковић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12.03.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др Љиљана 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-8)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

  Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Медицинског факултета, 
број: 4347/2 од 07.03.2012. године и мишљења Већа научних области 
медицинских наука, број: 06-17512/5-12 од 03.04.2012. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Роксанда Стојановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Медицински факултет, за ужу научну 
Интерна медицина (реуматологија).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Медицински факултет је дана 02.11.2011. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Интерна медицина (реуматологија), због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.02.2012. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Роксанда Стојановић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 12.03.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др Роксанда 
Стојановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Медицинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-9)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 158/3 од 08.03.2012. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 06-17512/6-12 од 03.04.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зорица Вујић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну 
Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 28.12.2009. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Фармацеутска-медицинска хемија и структурна анализа, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.02.2012. године 
преко сајта и архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 08.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зорица Вујић изабере у звање 
редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 20.03.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области Фармацеутских наука, на седници 
одржаној дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Зорица Вујић не може изабрати у звање редовног професора, јер не 
испуњава услове прописане Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставнка на Фармацеутском факултету Универзитета 
у Београду.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-10)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Фармацеутског 
факултета, број: 162/3 од 08.03.2012. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, број: 06-17892/4-12 од 29.03.2012. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Славица Ражић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Фармацеутски факултет, за ужу научну 
Аналитичка хемија у фармацији.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Фармацеутски факултет је дана 28.09.2011. године на сајту 
Националне службе за запошљавање Републике Србије објавио конкурс 
за избор у звање редовног професора, за ужу научну Аналитичка 
хемија у фармацији, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 30.12.2011. године 
преко сајта и архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 08.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Славица Ражић изабере у 
звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 20.03.2012. 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 22.03.2012. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.03.2012. године дало је мишљење да се проф. др Славица 
Ражић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Фармацеутског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.



Година L, број 167, 25. јун 2012. 75

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Економског 
факултета, број: 432/1 од 08.02.2012. године и мишљења Већа научних 
области правно-економских наука, број: 06-17750/29-12 од 03.04.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Живковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну 
Економска политика и развој-Монетарна економија и Банкарско 
пословање и платни промет.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 28.09.2011. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Економска политика и развој-Монетарна економија и Банкарско 
пословање и платни промет, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.12.2011. године у 
листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 08.02.2012. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Александар Живковић изабере 
у звање редовног професора.

Економски факултет је дана 10.02.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Александар Живковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Беогараду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Економског 
факултета, број: 59/3 од 07.03.2012. године и мишљења Већа научних 
области правно-економских наука, број: 06-17750/28-12 од 03.04.2012. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Божо Стојановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Економски факултет, за ужу научну 
Економска теорија и анализа-Теорија цена и Теорија производње.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Економски факултет је дана 07.12.2011. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Економска теорија и анализа-Теорија цена и Теорија производње, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.01.2012. године у 
листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Божо Стојановић изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 09.03.2012. 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 27.03.2012. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 03.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др 
Божо Стојановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Економског факултета и утврдио да 
кандидат испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитетеу у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени текст), 
чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) и 
Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Беогараду 
(‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 160/11, 
161/11 и 165/11), а на предлог Изборног већа Биолошког факултета, 
број: 15/201 од 06.04.2012. године и мишљења Већа научних области 
природних наука, број: 06-18368/6-12 од 26.04.2012. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранка Вуковић-Гачић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну 
Биологија микроорганизама. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 08.02.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Биологија микроорганизама, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.03.2012. године 
преко Стручне службе Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 06.04.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранка Вуковић-Гачић изабере 
у звање редовног професора.

Биолошки факултет је дана 17.04.2012. године доставио 



Гласник Универзитета у Београду80

Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 19.04.2012. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 26.04.2012. године дало је мишљење да се проф. др Бранка 
Вуковић-Гачић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 16.05.2012. 
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да кандидат 
испуњаве услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитетеу у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању (”Службени 
гласник РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
чл. 42. ст. 1. тач. 24. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 162/11-пречишћени 
текст), чл. 24. ст. 2. Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 142/08, 150/09 и 160/11) 
и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11 и 165/11), а поводом приговора кандидата др Јелене 
Станисављевић број: 277/1 од 17.04.2012. године и примедаба 
Биолошког Факултета на одлуку Већа научних области природних 
наука, број: 06-17892/7-12 од 29.03.2012. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 16.05.2012. године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се приговор кандидата др Јелене Станисављевић и 
поништава се одлука Већа научних области природних наука, број: 
06-17892/7-12 од 29.03.2012. године.

2. Бира се др Јелена Станисављевић у звање ванредног професора 
на Универзитету у Београду- Биолошки факултет, за ужу научну област 
Методика наставе биологије.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Биолошки факултет је дана 21.12.2011. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање ванредног професора, за ужу научну 
област Методика наставе биологије, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.02.2012. године 
преко Стручне службе Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
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на седници одржаној дана 09.03.2012. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Станисављевић изабере 
у звање ванредног професора.

Биолошки факултет је дана 20.03.2012. 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 22.03.2012. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 29.03.2012. године разматрало је захтев Биолошког факултета и 
утврдило да кандидат не испуњава услове за избор у звање ванредног 
професора прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чл. 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду из следећих разлога: Кандидат нема довољан број научних 
радова објављених у часописима са SSCI листе из уже научне области 
за коју се кандидат бира, а Критеријумима је прописано да кандидат 
треба да има „најмање два рада објављена након избора у звање 
доцента у научним часописима са SCI листе, односно часописима са 
SSCI листе или AHCI листе.

Одлука Већа са поуком о правном леку отправљена је факултету 
ради уручења кандидату дана 05.04.2012. године.

На ову одлуку кандидат др Јелена Станисављевић благовремено 
је изјавила приговор, а Биолошки факултет је уз приговор кандидата 
доставио и своје примедбе на одлуку Већа.

Сходно чл. 23. ст. 4. и 5. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Веће научних области природних наука, на седници 
одржаној 26.04.2012. године, разматрало је приговор кандидате и 
примедбе факултета и утврдило да је приговор неоснован јер кандидат 
нема довољан број научних радова објављених у часописима са SSCI 
листе из уже научне области за коју се кандидат бира, а Критеријумима 
је прописано да кандидат треба да има „најмање два рада објављена 
након избора у звање доцента у научним часописима са SCI листе, 
односно часописима са SSCI листе или AHCI листе.
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Веће научних области је дана 09.05.2012. доставило приговор 
кандидата и своје мишљење по питању навода из приговора Сенату, 
на надлежност.

Сенат Универзитета, на седници одржаној 16.05.2012 године, 
разматрао је приговор кандидата и примедбе факултета и утврдио је да 
је приговор основан и да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. 
и 65. Закона о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета 
у Београду, као и услове прописане Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у 
изреци.

(Београд, 16.05.2012. године; Број: 020-18831/XXXI-15)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 6. Правилника о већима научних области на 
Универзитету у Београду ( “Гласник Универзитета у Београду”, број 
134/07), а по указаној потреби, доносим

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

БЕОГРАДУ

1. Именују се за секретаре и заменике секретара већа научних 
области на Универзитету у Београду следећи запослени у Стручној 
служби Универзитета:

I

Веће научних области медицинских наука

Секретар Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши саветник
Заменик секретара Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник 

-саветник

II

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука

Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник-

стручни сарадник
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III

Веће научних области правно- економских наука

Секретар Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -саветник
Заменик секретара Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши 

саветник

IV

Веће научних области природно-математичких наука

Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник-стручни 
сарадник 

Заменик секретара Већа: Марко Царевић, дипл. правник-стручни 
сарадник

V

Веће научних области техничких наука

Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник -стручни 
сарадник

Заменик секретара Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни 
сарадник

VI

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука

Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник-

стручни сарадник
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VII

Веће научних области природних наука

Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник-

стручни сарадник

VIII

Веће научних области биотехничких наука

Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник-

стручни сарадник
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење 

02 Број: 612/6003/1 до 25.5. 2012. године.

(Београд, 2.4. 2012. године; Број: 612-18187/1-12)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, 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 број 134/07, 150/9 и 158/11) , а на предлог Наставно-
научног већа Медицинског факултета број 35/XIII-6 од 23.5.2012. 
године, доносим

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 
ОБЛАСТИ БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Зорица Гледовић, ред. проф. Медицинског 
факултета, чланства у Већу научних области биотехничких наука.

2. Именујe се др Вера Артико, ред. проф. Медицинског факултета, 
 за члана Већа научних области биотехничких наука.

2. Мандат члана Већа научних области биотехничких наука траје 
до 31. октобра 2013. године.

(Београд, 8.6.2012. године; Број: 612-19335/2-12)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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