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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 372/5-12 од 06.02.2013. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 61202-982/2-13 од 09.04.2013. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17.04.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Душан Продановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
Механика флуида и хидраулика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Грађевински факултет је дана 12.12.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну Механика флуида и хидраулика, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.12.2012. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 06.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Душан Продановић изабере у 
звање редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 20.02.2013. 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 02.04.2013. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 09.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Душан Продановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2013. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 61202-982/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Грађевинског факултета, број: 372/6-12 од 06.02.2013. године и 
мишљења Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука, 
број: 61202-981/2-13 од 09.04.2013. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 17.04.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранко Божић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Грађевински факултет, за ужу научну 
Премер и уређење земљишне територије и Моделирање и менаџмент 
у геодезији.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Грађевински факултет је дана 12.12.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Премер и уређење земљишне територије и Моделирање и 
менаџмент у геодезији, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 10.01.2013. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Грађевинског факултета, 
на седници одржаној дана 06.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранко Божић изабере у звање 
редовног професора.
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Грађевински факултет је дана 20.02.2013. 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 02.04.2013. 
године.

Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука, на 
седници одржаној дана 09.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Бранко Божић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 17.04.2013. 
године разматрао је захтев Грађевинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 61202-981/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћен текст и 167/12) а 
на предлог факултета Универзитета у Београду и Већа за студије при 
Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 
17. априла 2013. године донео је 

О Д Л У К У 

о измени и допуни Одлуке о броју студената који се уписује 
на студијске програме који се организују на Универзитету, 

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2013/2014. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који 
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно 
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2013/2014. 
годину, и то:

У школској 2013/2014. години уписаће се 
- на Грађевинском факултету на студијски програм мастер 
академских студија Геодезије укупно 50 студената - 40 буџетских и 10 
самофинансирајућих студената ;
- на Медицинском факултету на студијски програм интегрисаних 
академских студија медицине на енглеском језику 50 
самофинансирајућих студената;
- на Пољопривредном факултету на студијски програм докторских 
студија Агроекономијa и рурални развој укупно 6 студената – 6 
буџетских студената.
 - на Електротехничком факултету на студијски програм основних 
академских студија Софтверско инжењерство укупно 100 студената – 
20 буџетских и 80 самофинансирајућих студената;
- на Универзитет у Београду - интердисциплинарне мастер академске 
студије Mенаџмент пословних перформанси - ТЕМПУС укупно 20 
студената - 10 буџетских и 10 самофинанирајућих студената;
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- на Универзитет у Београду - интердисциплинарне мастер академске 
студије Предузетнички менаџмент - ТЕМПУС укупно 20 студената - 
10 буџетских и 10 самофинанирајућих студената;
- на мастер академске студије Образовне политике може се уписати 
укупно 30 студената на Универзитету у Београду - 15 буџетских и 15 
самофинансирајућих. 

(2) Утврђује се допуна мишљења о броју буџетских студената 
за упис у прву годину студијских програма који се организују на 
Универзитету, односно на високошколским јединицама у његовом 
саставу, број 06: 25/IV-5.1. од 16. јануара 2013. године.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/8-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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 
и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. 
априла 2013. 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 
2013/2014. 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: 25, 26. и 27. јуна 2013. године (уторак, 
среда и четвртак) 
- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније до 29. јуна 2013. 
године;
- Полагање пријемног испита: 30. јуна, 1., 2. и 3. јула 2013. године 
(недеља, понедељак, уторак и среда) према распореду;
- Објављивање резултата: најкасније до 5. јула 2013. године до 8 часова 
на прелиминарној ранг листи; 
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) 5. 
и 6. јула 2013. до 20 часова; 
-Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 7. јула у 20 
часова; 
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 8. јула 
2013. године до 20 часова; 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе 
– 09. јула 2013. године у 20 часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета - 10. јула 2013. године 
у 9 часова;
- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 10. јула 2013. године 
у 11 часова;
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- Упис: од среде 10. јула 2013. године, након објављивања коначне 
ранг листе Универзитета, а према распореду;
- Упис кандидата мора бити завршен до 14. јула. 15. јула до 9 часова 
факултети достављају Универзитету извештај о уписаним студентима 
и слободним местима за други уписни рок.

Други уписни рок:
- Пријављивање кандидата: 02. и 03. септембра 2013. године 
(понедељак, уторак)
- Полагање пријемног испита: 04., 05. и 06. септембра 2013. године 
(среда, четвртак, петак)
- Објављивање резултата: 07. септембра 2013. године на прелиминарној 
ранг листи; 
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) 08. 
и 09. септембра 2013. до 8 часова.; Комисија за упис доноси решење 
по жалби најкасније до 10. септембра у 8 часова;
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 11. 
септембра 2013. године до 8 часова; 
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жал-
бе – 12. септембра 2013. године у 8 часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета - 12. септембра 2013. 
године 
- Објављивање коначне ранг листе Универзитета - 13. септембра 2013. 
године у 8 часова;
- Упис кандидата мора бити завршен до 17. септембра 2013. године. 

3. УТВРЂУЈУ СЕ следећи рокови за спровођење конкурса за 
други и трећи ниво студија:

Пријављивање и упис кандидата на студијске програме другог 
и трећег нивоа студија обавиће се у периоду од 1. септембра до 31. 
октобра 2013. године, а у складу са распоредом факултета, односно 
Универзитета. У случају да по окончању уписа остане слободних 
места Универзитет ће огласити и организовати други уписни рок.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/3.3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/2011 – пречишћен текст), и члана 
18. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 168/2012), Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 17. априла 2013. године, 
донео је

О Д Л У К У
o именовању Универзитетске комисије за упис 

за школску 2013/2014. годину

I За чланове Универзитетске комисије за упис именују се:
1. проф. др НАДА КОВАЧЕВИЋ, проректор, председник Комисије
2. проф. др МИРОСЛАВ КУЗМАНОВИЋ, продекан Факултета за 
физичку хемију
3. проф. др МИЛИЈА СУКНОВИЋ, продекан Факултета 
организационих наука
4. проф. др ЖАКЛИНА СТОЈАНОВИЋ, продекан Економског 
факултета
5. проф. др ТАњА ЈОВАНОВИЋ, продекан Медицинског факултета
6. ИВАН ШАШИЋ, студент проректор
7. ЉИЉАНА ДАМЈАНОВ, стручна служба Универзитета

II Универзитетска комисија за упис координира рад комисија 
факултета, даје ближа упутства за спровођење поступка уписа, врши 
анализу жалби уложених у поступку уписа и даје Сенату предлоге 
за побољшање поступка уписа и даје саопштења за јавност у вези са 
уписом за школску 2013/2014. годину.

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

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/7-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 42. тачка 4. и члана 94. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћен 
текст), у складу са Правилником о доношењу студијског програма 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа 
за мултидисциплинарне студије број 612-21042/V-10.1-13 од 02. априла 
2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 17. априла 2013. 
године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија: Тероризам,организовани криминал и безбедност 
120 ЕСПБ.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Програмски савет мастер академских студија: Тероризам, 
организовани криминал и безбедност 120 ЕСПБ поднео је Универзи-
тету у Београду предлог за измену студијског програма из става 1. ове 
одлуке, и то у делу који се односи на реализацију наставе на предмету: 
Екстремизам и религија. Уместо проф. др Мирољуба Јефтића, са 
Факултета политичких наука наставу на предмету: Екстремизам и 
религија, изводиће проф. др Дарко Танасковић, редовни професор, 
Филолошког факултета.

Веће за студије при Универзитету je на седници одржаној 
02. априла 2013. 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.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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: 06-21042/V-
3172/4-10, од 02. априла 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 17. априла 2013. год, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Организациони и технолошки развој фабрике аутомобила „Црвена 
застава“, кандидата мр Милана Станковића, дипл. инж. саобраћаја 
(докторске студије: Историја и филозофија природних наука и 
технологије).

2. За менторе се именују:
1. др Предраг Ј. Марковић, научни саветник Института за 

савремену историју (друштвена и културна историја, методологија 
научно-истраживачког рада).

2. др Александар Седмак, редовни професор на Машинском 
факултету Универзитета у Београду. (наука о материјалима, механика 
лома, заваривање).

3. Кандидат може бранити докторску дисертацију најкасније до 
30. септембра 2017. год.

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/5-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, 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: 06-21042/V-
203/3-10, од 02. априла 2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 17. априла 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Уређај за мерење кардиоваскуларних и респираторних пулсација на 
бази решетки у оптичким влакнима“ кандидата Марије Петровић, 
дипл. инж. електротехникe (докторске студије: Биомедицинско 
инжењерство и технологије).

2. За менторе се именују:
1. др Дејан Поповић, редовни професор, Електротехнички 

факултет Универзитета у Београду, дописни члан САНУ (биомеди-
цинско инжењерство)

2. др Јована Петровић, научни сарадник, Институт за нуклеарне 
науке „Винча“, Универзитет у Београду (физика)

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

(Београд, 17. 04. 2013. године; Број: 06-1987/4-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), чланова 239. став 1. тачка 1, 
240. став 1, 242. став 3, 247. став 3. и 249. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени 
гласник РС“, бр. 30/2010) и члана 25. став 1. тачка 3. Статута 
Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ 
број 162/11 – пречишћени текст), Предлога за понављање поступка 
признавања стране високошколске исправе бр. 06-613-21128/3-12, од 
16.04.2013, a у вези са жалбом бр.06-613-7541/3-11, од 11.11.2011. на 
Одлуку из Извештаја о могућности признавања бр. 06-613-6059/2-11, 
од 07.10.2011, доносим

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ жалба Tetianе (Serhiy) Poljak-Grujić, бр.06-613-
7541/3-11, од 11.11.2011, на Одлуку из Извештаја о могућности 
признавања бр. 06-613-6059/2-11, од 07.10.2011, којом је одбијено 
признавање високошколске исправе Међурегионалне академије 
управљања особљем, Кијев, Украјина од 05.05.2008. и ПРЕИНАЧУЈЕ 
СЕ предметна Одлука, тако да се предметна исправа признаје у сврху 
наставка образовања именоване на Универзитету у Београду, Правни 
факултет, студијски програм мастер академских студија европских 
интеграција, уколико именована испуни услове уписа и рангира се на 
листи у оквиру одобреног броја за упис студената.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду и Правном факултету обратила се Te-
tiana (Serhiy) Poljak-Grujić, рођена 11.07.1982. у Chervonograd, Лвов, 
Украјина, захтевом за признавање дипломе Међурегионалне академије 
управљања особљем, Кијев, Украјина, од 05.05.2008, у сврху уписа 
на мастер академске студије европских интеграција. Руководилац 
студијског програма одлучио је, у Одлуци из Извештаја о могућности 
признавања предметне исправе, бр. 06-613-6059/2-11, од 07.10.2011, 
да исправа не буде призната. Именована је 11.11.2011. на ову Одлуку 
поднела жалбу бр.06-613-7541/3-11, којом је захтевала да јој Сенат 
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Универзитета у Београду призна предметну исправу у сврху наставка 
образовања. На седници Сената одржаној 29.02.2012, разматрана је 
жалба и утврђено да нема довољно елемената да се преиначи наведена 
Одлука, те је жалба одбијена.

Именована је 29.10.2012. поднела Универзитету у Београду 
захтев за признавање стране високошколске исправе бр. 06/613-
21128/1-12, након чега је Универзитету проследила обавештење 
издато 14.02.2013. од стране установе на којој је исправу стекла, а 
у којој се потврђује право њеног имаоца да на тој установи упише 
постдипломске академске студије. Универзитету је, на захтев упућен 
дописом бр. 06-613-20376/4-12, од 11.01.2013., Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја је 06.03.2013. упутило допис 
бр. 612-00-00057/2013-04, од којим се наводи да исправа даје носиоцу 
право уписа докторских студија на страној установи која ју је издала. 
Правни факултет доставио је Универзитету допис бр. 06/613-21128/2-
12, од 08.11.2012, којим је констатовано да су испуњени услови за 
признавање исправе у сврху наставка образовања на том факултету. 
Пошто је на седници одржаној 17.04.2013. године усвојио Предлог за 
понављање поступка признавања бр. 06-613-21128/3-12, од 16.04.2013, 
Сенат Универзитета је на истој седници утврдио да се на описани начин 
сазнало за нове чињенице предвиђене законом за поновно поступање 
у управном поступку, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

(Београд, 18. 04. 2013. године; Број: 06-01/613-21128/3-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Хемијског факултета, 
број: 1410/4 од 14.03.2013. године и мишљења Већа научних области 
природних наука, број: 61202-1531/2-13 од 11.04.2013. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Марија Гавровић-Јанкуловић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу 
научну Биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Хемијски факултет је дана 21.11.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Биохемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.01.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 14.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Марија Гавровић-Јанкуловић 
изабере у звање редовног професора.

Хемијски факултет је дана 18.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.04.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 11.04.2013. године дало је мишљење да се др Марија Гавровић-
Јанкуловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1531/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Хемијског факултета, број: 1409/4 од 14.03.2013. године и мишљења 
Већа научних области природних наука, број: 61202-1530/2-13 
од 11.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Тања Ћирковић-Величковић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу 
научну Биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Хемијски факултет је дана 21.11.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Биохемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 21.01.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 14.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Тања Ћирковић-Величковић 
изабере у звање редовног професора.

Хемијски факултет је дана 18.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.



Гласник Универзитета у Београду20

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 04.04.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 11.04.2013. године дало је мишљење да се др Тања Ћирковић-
Величковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1530/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број: 471/1 од 27.02.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
1236/2-13 од 16.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Рајна Драгићевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду - Филолошки факултет, за ужу научну 
Српски језик.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филолошки факултет је дана 24.10.2012. године у листу 
„Политика“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Српски језик, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.11.2012. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 27.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Рајна Драгићевић изабере у 
звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 01.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.04.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 16.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Рајна Драгићевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1236/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број: 948/1 од 27.03.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
1829/2-13 од 16.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Тања Поповић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну Општа 
књижевност.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филолошки факултет је дана 03.01.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Општа књижевност, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2013. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Тања Поповић изабере у звање 
редовног професора.

Филолошки факултет је дана 29.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.04.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 16.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Тања Поповић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1829/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број: 948/1 од 27.03.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
1830/2-13 од 16.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ива Драшкић-Вићановић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу 
научну Естетика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е
Филолошки факултет је дана 03.01.2013. године у листу 

„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Естетика, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.02.2013. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ива Драшкић-Вићановић 
изабере у звање редовног професора.

Филолошки факултет је дана 29.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.04.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 16.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Ива Драшкић-Вићановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1830/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Филолошког факултета, број: 949/1 од 27.03.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
1831/2-13 од 16.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јован Попов у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Филолошки факултет, за ужу научну Наука 
о књижевности.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филолошки факултет је дана 03.01.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Наука о књижевности, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.02.2013. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филолошког факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јован Попов изабере у звање 
редовног професора.

Филолошки факултет је дана 29.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 09.04.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 16.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Јован Попов може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Филолошког факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1831/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Географског факултета, број: 128 од 12.02.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
1241/2-13 од 16.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Добрица Јовичић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Географски факултет, за ужу научну 
Туризмологија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Географски факултет је дана 12.12.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Туризмологија, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.01.2013. године 
преко сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Географског факултета, 
на седници одржаној дана 12.02.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Добрица Јовичић изабере у 
звање редовног професора.
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Географски факултет је дана 04.03.2013. 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 09.04.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 16.04.2013. године дало је мишљење да се др 
Добрица Јовичић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Географског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1241/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Технолошко-металуршког факултета, број: 36/2 од 14.03.2013. године 
и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-
1571/2-13 од 15.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Саша Кочинац у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Технолошко-металуршки факултет, за ужу 
научну Техничка физика и физичка електроника.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технолошко-металуршки факултет је дана 05.12.2012. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Техничка физика и физичка 
електроника, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.01.2013. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Технолошко-металуршког 
факултета, на седници одржаној дана 14.03.2013. године, донело 
је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др Саша Кочинац 
изабере у звање редовног професора.
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Технолошко-металуршки факултет је дана 18.03.2013. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Саша Кочинац може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Технолошко-металуршког факултета и 
утврдио да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона 
о високом образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, 
као и услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1571/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LI, број 173, 27. септембар 2013. 33

На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Саобраћајног факултета, број: 824/4-2012 од 13.03.2013. године и 
мишљења Већа научних области техничких наука, број: 61202-1632/2-
13 од 15.04.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Славко Весковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Саобраћајни факултет, за ужу научну 
Планирање, моделирање, експлоатација, безбедност и еколошка 
заштита у железничком саобраћају и транспорту.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Саобраћајни факултет је дана 14.11.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну Планирање, моделирање, 
експлоатација, безбедност и еколошка заштита у железничком 
саобраћају и транспорту, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.02.2013. године 
преко Библиотеке и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Саобраћајног факултета, 
на седници одржаној дана 13.03.2013. године, донело је одлуку о 
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утврђивању предлога да се кандидат др Славко Весковић изабере у 
звање редовног професора.

Саобраћајни факултет је дана 25.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Славко Весковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Саобраћајног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1632/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског 
факултета, број: 124/2 од 07.03.2013. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-1572/2-13 од 15.04.2013. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Петровић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну 
Процесна техника.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Машински факултет је дана 28.11.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Процесна техника, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.01.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Петровић изабере 
у звање редовног професора.

Машински факултет је дана 19.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Александар 
Петровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1572/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Машинског 
факултета, број: 568/1 од 07.03.2013. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-1573/2-13 од 15.04.2013. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Угљеша Бугарић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну 
Индустријско инжењерство.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Машински факултет је дана 28.11.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Индустријско инжењерство, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.01.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 07.03.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Угљеша Бугарић изабере у 
звање редовног професора.

Машински факултет је дана 19.03.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Угљеша Бугарић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1573/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Факултета организационих наука, број: 05-02 бр. 4/26 од 06.03.2013. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-1539/2-13 од 15.04.2013. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Петровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу 
научну Менаџмент технологије, иновација и развоја.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је дана 05.12.2012. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Менаџмент технологије, иновација и развоја, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 31.01.2013. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих 
наука, на седници одржаној дана 06.03.2013. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Петровић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 13.03.2013. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Наташа Петровић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1539/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Факултета организационих наука, број: 05-02 бр. 4/25 од 06.03.2013. 
године и мишљења Већа научних области техничких наука, број: 
61202-1538/2-13 од 15.04.2013. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.05.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драган Васиљевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет организационих наука, за ужу 
научну Рачунарски интегрисана производња и логистика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је дана 03.01.2013. године у 
листу „Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну Рачунарски интегрисана производња и логистика, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.02.2013. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета организационих 
наука, на седници одржаној дана 06.03.2013. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Драган Васиљевић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 13.03.2013. године 
доставио Универзитету комплетан захтев за избор у звање на 
прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 08.04.2013. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.04.2013. године дало је мишљење да се др Драган Васиљевић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.05.2013. 
године разматрао је захтев Факултета организационих наука и утврдио 
да кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1538/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћени текст 
и 167/12) и члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 15. маја 2013. године, донео је 

О Д Л У К У 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Витомиру Милановићу, редовном професору Универзитета у Београду 
- Електротехнички факултет, у пензији, у саставу:

1. Проф. др Бранко Ковачевић, Универзитет у Београду - 
Електротехнички факултет, декан Факултета.

2. Проф. др Јован Радуновић, Универзитет у Београду - 
Електротехнички факултет

3. Проф. др Дејан Гвоздић, Универзитет у Београду – 
Електротехнички факултет.

II

Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Витомиру 
Милановићу, редовном професору Електротехничког факултета у 
пензији, у року од 30 дана од дана именовања .

(Београд, 15. 05. 2013. године: Број: 612-22183/2-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. тачка 40. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћени текст 
и 167/12) и члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања 
звања и правима професора емеритуса („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 132/06 и 134/07), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 15. маја 2013. године, донео је 

О Д Л У К У 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за припрему реферата са 
предлогом одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др 
Вукашину Павловићу, редовном професору Универзитета у Београду 
– Факултет политичких наука, у пензији, у саставу:

1. Проф. др Илија Вујачић, Универзитет у Београду – Факултет 
политичких наука, декан Факултета

2. Проф. др Сима Аврамовић, Универзитет у Београду – Правни 
факултет, декан Факултета

3. Проф. др Војислав Становчић, Универзитет у Београду – 
Факултет политичких наука, професор у пензији.

II

Задатак Стручне комисије је да припреми реферат са предлогом 
одлуке за доделу звања професор емеритус проф. др Вукашину 
Павловићу, редовном професору Факултета политичких наука у 
пензији, у року од 30 дана од дана именовања.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 612-21976/5-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 56. Статута Универзитета у 
Београду „Гласник Универзитета у Београду“ број: 162/11-пречишћени 
текст и 167/12) и члана 3. став 4. Правилника о дaвању сагласности 
за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој 
високошколској установи „Гласник Универзитета у Београду“ број 
132/06), а на предлог Медицинског факултета број: 35/III-8/2/2013, 
од 21.03.2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. 
маја 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. НЕ ОДОБРАВА СЕ РАД др Ђорђу Алемпијевићу, ванредном 
професору Универзитета у Београду – Медицински факултет, 
на Правном факултету Универзитета „Унион“ у Београду, јер се 
Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду налази на Листи 
конкурентских високошколских установа.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 21. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог, број: 35/III-8/2/2013, да се 
проф. др Ђорђу Алемпијевићу одобри рад на Правном факултету 
Универзитета „Унион“ у Београду, ради одржавања наставе на 
основним академским студијама из предмета Медицинско право, 
током зимског семестра, школске 2012/2013. године.

Наставно-научно веће Медицинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање, на седници одржаној 12. марта 2013. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број: 1515/1 од 
05. априла 2013. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских 
високошколских установа „Гласник Универзитета у Београду“ број: 
153/10).

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. маја 
2013. године, размотрио је предлог Факултета и како предлог није 
добио потребну већину гласова, донета је одлука као у диспозитиву.
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(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1752/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 56. Статута Универзитета у 
Београду „Гласник Универзитета у Београду“, број: 162/11-пречишћени 
текст и 167/12) и члана 3. став 4. Правилника о дaвању сагласности 
за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој 
високошколској установи „Гласник Универзитета у Београду“, број 
132/06), а на предлог Медицинског факултета, број: 35/III-8/1/2013, од 
21.03.2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 15. маја 
2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. НЕ ОДОБРАВА СЕ РАД др Бранку Ђуровићу, редовном 
професору Универзитета у Београду – Медицински факултет, на 
Високој пословној школи струковних студија у Чачку, јер се Висока 
пословна школа струковних студија у Чачку налази на Листи 
конкурентских високошколских установа.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је дана 21. марта 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог број: 35/III-8/1/2013, да се проф. 
др Бранку Ђуровићу, запосленом на Катедри за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом Медицинског факултета у Београду, 
одобри рад на Високој пословној школи струковних студија у Чачку, 
ради одржавања наставе из предмета Оперативни менаџмент, током 
школске 2012/2013 године.

Наставно-научно веће Медицинског факултета је одобрило 
наведено ангажовање на седници одржаној 12. марта 2013. године, на 
основу чега је декан Факултета потписао сагласност број: 1516/1 од 
05. априла 2013. године.

Наведена установа налази се на Листи конкурентских 
високошколских установа („Гласник Универзитета у Београду“, број: 
153/10).
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Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. маја 
2013. године, размотрио је предлог Факултета и како предлог није 
добио потребну већину гласова, донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 61202-1753/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 96. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
члана 106. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 131/06, 140/08, 143/08, 150/09, 160/11 и 167/12), a 
на предлог Фармацеутског факултета, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. маја 2013. године, донео је

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ СЕ програм сталног усавршавања – „Контролисано 
ослобађање лека – основни принципи и примена у формулацији 
терапијских система (Fundamental and Applications of Controlled Re-
lease and Drug Delivery)“ на Универзитета у Београду. Програм ће се 
реализовати у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Фармацеутски факултет је поднео Универзитету у Београду 
предлог за доношење програма сталног усавршавања под називом 
„Контролисано ослобађање лека – основни принципи и примена у 
формулацији терапијских система (Fundamental and Applications of 
Controlled Release and Drug Delivery)“ у трајању од 8 часова. Програм 
ће се реализовати у оквиру Центра за континуирану едукацију 
Универзитета у Београду.

Сенат Универзитета на седници одржаној 15. априла 2013. 
године, размотрио је наведени програм из става 1. одлуке, и већином 
гласова и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. 05. 2013. године; Број: 62-3248/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Машинског факултета, број: 241/2 од 04.04.2013. године и мишљења 
Већа научних области природно-математичких наука, број: 61202-
1854/2-13 од 13.05.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јасмина Јовановић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Машински факултет, за ужу научну Физика.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Машински факултет је дана 14.11.2012. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног 
професора, за ужу научну Физика, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.02.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 04.04.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јасмина Јовановић изабере у 
звање редовног професора.

Машински факултет је дана 05.04.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 26.04.2013. 
године.

Веће научних области природно-математичких наука, на седници 
одржаној дана 13.05.2013. године дало је мишљење да се др Јасмина 
Јовановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Машинског факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12.06.2013. године; Број: 61202-1854/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Шумарског факултета, број: 01-2631/1 од 27.03.2013. године и 
мишљења Већа научних области биотехничких наука, број: 61202-
1828/2-13 од 14.05.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Миланка Ђипоровић-Момчиловић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Шумарски факултет, за ужу 
научну Хемијско-механичка прерада дрвета.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Шумарски факултет је дана 06.02.2013. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Хемијско-механичка прерада дрвета, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 22.02.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Шумарског факултета, 
на седници одржаној дана 27.03.2013. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Миланка Ђипоровић-
Момчиловић изабере у звање редовног професора.
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Шумарски факултет је дана 03.04.2013. 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 04.04.2013. 
године.

Веће научних области биотехничких наука, на седници одржаној 
дана 14.05.2013. године дало је мишљење да се др Миланка Ђипоровић-
Момчиловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Шумарског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1828/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Факултета безбедности, број: 189/4 од 18.04.2013. године и мишљења 
Већа научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-
2069/2-13 од 04.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слађана Ђурић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Факултет безбедности, за ужу научну 
Социологија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет безбедности је дана 27.02.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Социологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.03.2013. године у 
дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 18.04.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Ђурић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 18.04.2013. 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 28.05.2013. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 04.06.2013. године дало је мишљење да се др 
Слађана Ђурић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2069/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 
167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 142/08, 150/09 и 
160/11) и Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 140/08, 144/08, 
160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа Хемијског 
факултета, број: 343/4 од 09.05.2013. године и мишљења Већа научних 
области природних наука, број: 61202-2358/2-13 од 30.05.2013. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Николић-Мандић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду-Хемијски факултет, за ужу 
научну Аналитичка хемија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Хемијски факултет је дана 27.02.2013. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
Аналитичка хемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 29.03.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Хемијског факултета, 
на седници одржаној дана 09.05.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Снежана Николић-Мандић 
изабере у звање редовног професора.

Хемијски факултет је дана 10.05.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.
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Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 23.05.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 30.05.2013. године дало је мишљење да се др Снежана Николић-
Мандић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Хемијског факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2358/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног 
већа Биолошког факултета, број: 15/176 од 05.04.2013. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, број: 61202-2056/2-
13 од 09.05.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Светлана Радовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Биолошки факултет, за ужу научну 
Биохемија и молекуларна биологија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Биолошки факултет је дана 13.02.2013. године у листу „Данас“ 
(подлистак „Послови“) објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну Биохемија и молекуларна биологија, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 19.03.2013. године 
преко Стручне службе и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Биолошког факултета, 
на седници одржаној дана 05.04.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Радовић изабере у 
звање редовног професора.
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Биолошки факултет је дана 16.04.2013. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 25.04.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 09.05.2013. године дало је мишљење да се др Светлана Радовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Биолошког факултета и утврдио да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом образовању, 
чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2056/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Пољопривредног факултета, број: 360/7-2/1 од 25.04.2013. године и 
мишљења Већа научних области природних наука, број: 61202-2274/2-
13 од 30.05.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Виктор Недовић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду-Пољопривредни факултет, за ужу научну 
Биохемија.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Пољопривредни факултет је дана 30.01.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Биохемија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 05.03.2013. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Пољопривредног факултета, 
на седници одржаној дана 25.04.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Виктор Недовић изабере у 
звање редовног професора.
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Пољопривредни факултет је дана 07.05.2013. 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 23.05.2013. 
године.

Веће научних области природних наука, на седници одржаној 
дана 30.05.2013. године дало је мишљење да се др Виктор Недовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Пољопривредног факултета и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2274/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 65. ст. 2. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), чл. 42. ст. 1. тач. 23. и чл. 43. ст. 4. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст и 167/12), чл. 25. ст. 1. и ст. 2. тач. 1. Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
142/08, 150/09 и 160/11) и Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
140/08, 144/08, 160/11, 161/11, 165/11), а на предлог Изборног већа 
Факултета безбедности, број: 189/5 од 18.04.2013. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-2064/2-
13 од 04.06.2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Желимир Кешетовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду-Факултет безбедности, за ужу научну 
Студије менаџмента, људских и социјалних ресурса.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет безбедности је дана 06.02.2013. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну Студије менаџмента, људских и социјалних ресурса, због 
потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 14.03.2013. године у 
дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 18.04.2013. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Желимир Кешетовић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 18.04.2013. 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 28.05.2013. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 04.06.2013. године дало је мишљење да се др Желимир 
Кешетовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.06.2013. 
године разматрао је захтев Факултета безбедности и утврдио да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 64. и 65. Закона о високом 
образовању, чланом 124. Статута Универзитета у Београду, као и 
услове прописане Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, па је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2064/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду64

На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07-аутентично тумачење), 
a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11- пречишћен текст и 167/12) а 
на предлог Пољоприведног и Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. 
јуна 2013. године донео је 

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

односно на високошколским јединицама у његовом саставу, 
за школску 2013/2014. годину

(1) УТВРЂУЈЕ СЕ измена и допуна Одлуке о броју студената који 
се уписују на студијске програме Универзитета у Београду односно 
на високошколске јединице у његовом саставу, за школску 2013/2014. 
годину, и то:

 У школској 2013/2014. години уписаће се 
- на Биолошком факултету на студијске програме докторских 

академских студија:
а) докторске академске студије биологије укупно 55 студената, 

25 буџетских и 30 самофинансирајућих; 
б) докторске академске студије молекуларне биологије укупно 

13 студената, 7 буџетских и 6 самофинансирајућих; 
в) докторске академске студије екологије укупно 10 студената, 5 

буџетских и 5 самофинансирајућих; 

- на Пољопривредном факултету на студијски програм мастер 
академских студија Менаџмент вода у пољопривреди укупно 15 
студената, сви у статусу самонфинансирајућих.

(2) Утврђује се допуна мишљења о броју буџетских студената 
за упис у прву годину студијских програма који се организују на 



Година LI, број 173, 27. септембар 2013. 65

Универзитету, односно на високошколским јединицама у његовом 
саставу, број 06: 25/IV-5.1. од 16. јануара 2013. године.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 06-2962/5-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
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 природно-математичких наука 
број 06-245/III-9.2. од 30. маја 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијских програма мастер 
академских студија и то:

- на студијским програмима Екологија и Професор екологије и 
заштите животне средине се укида изборни предмет на под називом 
Основе екогенотоксикологије (5 ЕСПБ); 

- на мастер академским студијским програмима Биологија 
и Молекуларна биологија и физиологија предмет Практикум 
из генотоксикологије (6 ЕСПБ) замењује се предметом 
Екогенотоксикологија, (6 ЕСПБ); 

- на мастер академским студијамским програмима Професор 
биологије и Професор екологије и заштите животне средине уводи се 
изборни предмет Школска пракса 2 (4 ЕСПБ). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 17. маја 2013. године. 

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 30. маја 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
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предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61201-3094/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
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 природно-математичких наука 
број 06-245/III-9.1. од 30. маја 2013. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Биологија и то:

- У изборном блоку 5 (6. семестар) уводи се нови изборни 
предмет под називом Основи генотоксикологије (шифра ОА-ИБ5-10; 
кредитна вредност 6 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Биолошки факултет је дана 22. маја 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијских програма из става 1. ове одлуке, које је утврдило Наставно-
научно веће Факултета на седници одржаној 17. маја 2013. године. 

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 30. маја 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61201-3093/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
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 06:244-4/4. од 6. 
јуна 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна 
2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
специјалистичких академских студија „Медицинско усмерење“, чији 
се назив мења у „Медицина“.

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је 31. маја 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, којим се постојећи програм проширује новим 
модулима „Форензичка патологија и експертизна дијагностика“ и 
„Медицина спорта“, што је 20. маја 2013. године утврдило Наставно-
научно веће Факултета.

Веће групације медицинских наука је на седници одржаној 
6. јуна 2013. године размотрило предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијских програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61201-3003/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
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 06:244-4/3. од 6. 
јуна 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна 
2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм мастер академских студија на 
енглеском језику „Public Health“ („Јавно здравље“).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је 31. маја 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. маја 2013. године утврдило Наставно-научно веће 
Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 6. јуна 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61201-3003/4-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. тачка 3. и чл. 42. став 2. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 97/08, 
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 06:244-4/2. од 6. 
јуна 2013. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. јуна 
2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСИ СЕ студијски програм интегрисаних академских 
студија на енглеском језику „Medicine“ („Медицина“).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Медицински факултет је 31. маја 2013. године поднео 
Универзитету у Београду предлог студијског програма из става 1. ове 
одлуке, који је 20. маја 2013. године утврдило Наставно-научно веће 
Факултета.

Веће групације техничко-технолошких наука је на седници 
одржаној 6. јуна 2013. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијских програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61201-3003/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 7. и 
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07, 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06: 4866/VII-2 oд 29. маја 2013. године, 
а на иницијативу Meдицинског факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

МАЈКЛУ РОДЕНУ (Michael Roden), редовном професору 
Хајнрих Хајне Универзитета у Дизелдорфу, директору Немачког 
центра за дијабетес, Лајбниц центра за истраживање дијабетеса 
у Дизелдорфу, директору Института за клиничку дијабетологију, 
директору Универзитетске клинике за болести метаболизма у 
Дизелдорфу за изузетан допринос у истраживању у области 
ендокринологије и метаболизма.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Професор др Michael Roden рођен је 11. фебруара 1961. у Бечу, 
Аустрија. Медицински факултет завршио је 1986. године у Бечу.

Академску каријеру започео је одмах након дипломирања, као 
асистент на Катедри интерне медицине I/III Универзитета у Бечу и 
на Медицинском универзитету у Бечу. Након одбране хабилитационог 
рада на тему „Modulation of Hepatic Insulin Sensitivity“ 1994. добија 
звање доцента. Од 1994. до 1995. године боравио је на Универзитету 
Yalе, САД, у оквиру Max-Kade стипендије, коју додељује Аустријска 
академија наука. 1995. године стекао је звање специјалисте интерне 
медицине. Следеће године, на Универзитету у Салцбургу завршава 
последипломски курс из менаџмента и руковођења у медицини. 
Ванредни професор интерне медицине I/III Универзитета у Бечу и на 
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Медицинском универзитету у Бечу постао је 1997. године. Начелник 
Медицинског одељења Hanusch универзитетске болнице у Бечу био је 
од 2003. до 2008. године, где је две године био и гостујући професор 
и координатор за студије. Директор Karl-Landsteiner института за 
ендокринологију и метаболизам у Бечу постао је 2005. године. 2008. 
године прелази у Дизелдорф на позицију директора Клинике за 
болести метаболизма Универзитетске клинике. Истовремено постаје и 
директор за научни рад Немачког центра за дијабетес, Лајбниц центра 
за истраживање дијабетеса у Дизелдорфу, као и директор Института 
за клиничку дијабетологију у оквиру ове установе. Исте године 
добија звање редовног професора интерне медицине на Хенрих Хајне 
универзитету у Дизелдорфу, где и данас ради. 

Током свог професионалног рада посветио се истраживањима из 
области ендокринологије и метаболизма. Резултат његовог обимног 
научноистраживачког рада је 290 оригиналних радова и приказа са 
рецензијом у престижним светским медицинским часописима, од 
којих је у 135 први аутор или носилац рада. До сада је био рецензент 
52 рада. Одржао је 207 предавања по позиву у иностранству. Аутор је 
1 књиге и 14 поглавља у уџбеницима и монографијама. Кумулативни 
ИФ је 1700. 

Члан је Америчке асоцијације за дијабетес (АДА), Европске 
асоцијације за студије о дијабетесу (ЕАСД), где је од 2011. члан 
Извршног одбора, члан Европског удружења за клиничка истраживања 
(ЕСЦИ), Немачког удружења за дијабетес и Аустријске асоцијације за 
дијабетес. Председник је Централног европског удружења за дијабетес 
(ЦЕДА).

Проф. др Maјкл Роден добитник је бројних награда и признања 
за науку: Friedrich-Wewalka Memorial Award, Austrian Soc. for Gas-
troent. & Hepatol; Theodor-Körner Award, Austria; Research Award of the 
City of Vienna, Mayor of Vienna; Hoechst Foundation Award, Dean of the 
Faculty of Medicine, Univ. Vienna; Joseph-Skoda-Research Award, Austri-
an Soc. of Internal Medicine; Kardinal-Innitzer Prize; Ferdinand-Bertram 
Award, German Diabetes Association; Novartis (Sandoz)-Austria Award 
for Chemistry, Biology, Medicine, Austria; International Novartis Award 
for Innovative Patient Oriented Research, Young Investigator, Europe-
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USA; ESCI (Mack-Foster) Award for Excellence in Clinical Sciences, Eu-
rop. Soc. for Clin. Invest. (ESCI); Oskar-Minkowski Prize, Europ. Assoc. 
for the Study of Diabetes (EASD).

С обзиром на неведено, професор Роден је у овом тренутку 
један од водећих ауторитета у свету у области дијабетологије 
и ендокринологије у целини. његов рад је препознат на свим 
континентима, где учествује у едукацији лекара и држи предавања на 
највећим и најзначајнијим ендокринолошким скуповима и на елитним 
светским универзитетима.

Професор Роден је први пут боравио у Београду у децембру 
2009. године, на 6. српском конгресу о дијабетесу, када је започета 
интензивна сарадња са Одељењем за метаболичка испитивања, 
интензивни третман и ћелијску терапију Клинике за ендокринологију, 
дијабетес и болести метаболизма КЦС. У новембру 2010. године 
учествовао је као гост предавач на 3. годишњем састанку Студијске 
групе за дијабетес и кардиоваскуларне болести (DCVD), који је 
одржан у Београду. У звање гостујућег професора на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду изабран је у децембру 2012. 
године. Проф. Роден ће, као председник ФИД, учествовати у 
организацији 28. симпозијума Federation of the International Donau –
Symposia of Diabetes Mellitus,, који ће се одржати у Београду, од 4. до 
6. јула 2013. године. У блиској будућности планира се даљи наставак 
сарадње у виду заједничких научних пројеката и едукације младих 
лекара. 

Имајући у виду да се ради о стручњаку који је дао огроман 
допринос проучавању шећерне болести и других ендокринолошких 
поремећаја и сагледавајући резултате досадашње сарадње са 
Медицинским факултетом Универзитета у Београду, као и његову 
спремност за наставак и развој ове сарадње, Медицински факултет у 
Београду је предложио да се проф. др Мајклу Родену додели почасни 
докторат Универзитета у Београду.

 На основу приложене документације Комисија је утврдила да 
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели 
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу 
за доделу признања које се предлаже иницијативом.
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На основу иницијативе Медицинског факултета и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду 
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 612-1563/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 107. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), чл. 7. и 
9. Правилника о додели признања Универзитета у Београду, („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07, 163/11) и предлога Комисије за 
универзитетска признања број 06: 4866/VII-1 oд 29. маја 2013. године, 
а на иницијативу Meдицинског факултета, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ПОЧАСНОГ ДОКТОРАТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

АЛБЕРТУ ХОФМАНУ (Albert Hofman), редовном професору 
и шефу Катедре епидемиологије у Еразмус медицинском центру 
у Ротердаму и научном директору Холандског института за 
медицинске науке у Ротердаму за изузетан допринос у истраживању 
у области епидемиологије болести код одраслих, епидемиологије 
кардиоваскуларних болести и клиничке епидемиологије.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Професор др Алберт Хофман рођен је 5. августа 1951. у 
Харденбергу, Холандија. Медицински факултет завршио је 1976. године 
у Гронингену. Редовни је професор и шеф Катедре епидемиологије 
у Еразмус медицинском центру у Ротердаму и научни директор 
Холандског института за медицинске науке (NIHES) у Ротердаму. 

Академску каријеру започео је одмах након дипломирања, 
на Катедри епидемиологије Медицинског факултета Еразмус 
универзитета у Ротердаму, где је завршио и специјализацију из 
епидемиологије. Докторску дисертацију одбранио је 1983. године 
у својој матичној установи, након чега постаје ванредни професор. 
Данас је проф. Хофман редовни професор на истом универзитету. 
Од 1987. до 1988. године био је гостујући професор епидемиологије 
на Медицинском факултету Колумбија универзитета, САД, два пута 
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(1994, 1996) гостујући професор епидемиологије на Универзитету 
Харвард и два пута (2008, 2009) гостујући професор епидемиологије 
на Факултету за хигијену и тропску медицину, Лондон, Велика 
Британија. Од 1998. године је почасни професор на Факултету јавног 
здравља Универзитета Харвард, САД.

Проф. Хофман је члан Здравственог савета Холандије, 
председавајући Данског савета за независна истраживања и 
Међународног научног одбора за Немачку националну кохорту и члан 
Helmholtz Gemeinschaft сената.

Основне области истраживања којима се проф. Хофман бави 
су епидемиологија болести код одраслих (студије о инциденци и 
факторима ризика за појаву Алцхајмерове болести, васкуларне 
деменције, Паркинсонове и Creutzfeldt-Jakob болести), епидемиологија 
кардиоваскуларних болести (студије етиологије примарне 
хипертензије, студије узрока срчане болести и можданог удара и 
патогенезе атеросклерозе) и клиничка епидемиологија (доприноси 
у клиничким студијама кардиоваскуларних болести – тромболиза, 
орална антикоагулација, лекови за снижавање нивоа холестерола, 
хипертензије – антагонисти калцијума и Алцхајмерове болести и 
деменције – антагонисти серотонина, тромболизе).

Аутор је, носилац рада или коаутор у више од 1566 радова, 
од којих је 5 у часопису Nature, 27 у Lancetu а 21 у ЈАМА. Главни 
уредник је Европског часописа за епидемиологију и члан Уређивачког 
одбора за превентивну медицину Европског часописа за клиничка 
истраживања.

Проф. Хофман је добитник многих награда и признања. Од 2002. 
године члан је Холандске краљевске академије уметности и наука. 
Године 2008. добио је Von Pettenkofer медаљу Лудвиг Максимилијан 
универзитета из Минхена, а 2012. године Каролинска институт му је 
доделио Folkshan награду за епидемиолошка истраживања.

Самоиницијативно, у време још увек прећутне изолације, 
проф. Хофман је у фебруару 2003. године без икакве надокнаде на 
Медицинском факултету у Београду одржао једнонедељну школу 
„Клиничка епидемиологија“, коју је похађало преко 100 асистената 
и младих лекара Медицинског факултета и његових наставних база. 
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Од тада је пружао несебичну методолошку помоћ, посебно у сфери 
неуроепидемиолошких студија. Био је ментор или коментор већем 
броју наших лекара у изради докторских дисертација.

Од 2012. године је координатор ERAWEB пројекта у оквиру 
Erasmus програма. До сада је у оквиру овог пројекта 10 студената 
добило стипендије за боравак на партнерским универзитетима у ЕУ 
на основним, мастер или докторским студијама. На последокторско 
усавршавање отишла су 2 млађа наставника нашег факултета. У току 
је други круг конкурса, за који је интересовање показао велики број 
наших студената. Већ сад проф. Хофман је покренуо иницијативу да 
се овај вид сарадње настави, пријављивањем новог пројекта у оквиру 
Erasmus програма.

Имајући у виду да се ради о изузетно угледном стручњаку који 
је дао огроман допринос унапређењу епидемиолошких студија и 
усавршавању младих кадрова са Медицинског факултета у Београду, 
сагледавајући резултате досадашње сарадње и његову спремност 
за даљу интензивну сарадњу, Медицински факултет у Београду је 
предлажио да се проф. др Алберту Хофману додели почасни докторат 
Универзитета у Београду.

На основу приложене документације Комисија је утврдила да 
је поднета иницијатива у складу са одредбама Правилника о додели 
признања Универзитета у Београду, као и да образложење даје основу 
за доделу признања које се предлаже иницијативом.

На основу иницијативе Медицинског факултета и предлога 
Комисије за универзитетска признања, Сенат Универзитета у Београду 
је једногласно донео одлуку као што је наведено у изреци.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 612-564/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Биолошког факултета у Београду, 
број: 15/120 од 8. марта 2013. године и предлог Већа групације природно-
математичких наука број 06-245/III-3 од 30. маја 2013. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ГРАДИМИР МИШЕВИЋ (Laboratoire de Bio-
energetique et de Microbiologie, University of Geneva, Ch & Laboratorie 
d’Informatique des Systemes Complexes, University of Brest, Fr) у звање 
гостујућег професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Биолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
15/120 од 8. марта 2013. године да се проф. др Градимир Мишевић, 
професор Универзитета у Женеви и Универзитета у Бресту, изабере у 
звање гостујућег професора на Универзитету у Београду.

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

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1591/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Биолошког факултета у Београду, 
број: 15/120 од 8. марта 2013. године и предлог Већа групације природно-
математичких наука број 06-245/III-5 од 30. маја 2013. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др ВЕСНA РАПИЋ ОТРИН (Department of Mi-
crobiology and Molecular Genetics, University of Pittsburgh School of 
medicine, Pittsburgh, USA) у звање гостујућег професора Универзитета 
у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Биолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
15/120 од 8. марта 2013. године да се проф. др Веснa Рапић Отрин, 
професор Универзитета у Питсбургу, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

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

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1590/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Биолошког факултета у Београду, 
број: 15/122 од 8. марта 2013. године и предлог Већа групације природно-
математичких наука број 06-245/III-3 од 30. маја 2013. године, Сенат 
Универзитета у Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др БОРИС ШАКИЋ (Department of Psychiatry 
and Biohevioral Neurosciences, McMaster University The Brain-Body 
Institute McMaster University, Ontario, Canada) у звање гостујућег 
професора Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Биолошки факултет доставио је образложени предлог број: 
15/122 од 8. марта 2013. године да се проф. др Борис Шакић, професор 
McMaster Универзитета, изабере у звање гостујућег професора на 
Универзитету у Београду.

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

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1592/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12 и 100/07-аутентично 
тумачење), члана 134. Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст и 167/12) 
и члана 4. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег 
професора на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 135/07), а на предлог Физичког факултета број 127/2 од 4. 
априла 2013. године и предлог Већа групације природно-математичких 
наука број 06-245/III-2 од 30. маја 2013. године, Сенат Универзитета у 
Београду, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ проф. др НЕМАњА КАЛОПЕР (Department of Phys-
ics, University of California, Davis, USA) у звање гостујућег професора 
Универзитета у Београду.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет доставио је образложени предлог број: 127/2 
од 4. априла 2013. године да се проф. др Немања Калопер, један од 
водећих светских истраживача из области космологије и професор 
Универзитета Дејвис у Калифорнији, изабере у звање гостујућег 
професора на Универзитету у Београду.

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

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1969/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Математичког факултета 
Универзитета у Београду, број: 78/2, са седнице од 12. априла 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Жарку Мијајловићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Математички факултет, продужaва се радни однос за једну 
школску годину, односно до 30. септембра 2014. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Математичког факултета на седници 
одржаној 12. априла 2013. године, донело је одлуку број: 78/2, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Жарку Мијајловићу, за једну школску годину, 2013/2014, 
односно до 30. септембра 2014. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2177/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, број: 3/24, са 
седнице од 26. марта 2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12. јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Бранку Станкову, редовном професору Универзитета 
у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
продужaва се радни однос за три школске године, односно до 30. 
септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију на седници одржаној 26. марта 2013. године, донело 
је одлуку број: 3/24, да Сенату Универзитета у Београду предложи 
продужење радног односа проф. др Бранку Станкову, за три школске 
године, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. 
септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1967/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Филолошког факултета 
Универзитета у Београду, број 566/1, са седнице од 27. фебруара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Дарку Танасковићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 27. фебруара 2013. године, донело је одлуку број: 566/1, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Дарку Танасковићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1332/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета за физичку 
хемију Универзитета у Београду, број: 274/1-1, са седнице од 14. марта 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Драгици Минић-Поповић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет за физичку хемију, продужaва се 
радни однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2014. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. марта 2013. године, донело је одлуку, број: 274/1-1, 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Драгици Минић-Поповић, за једну школску годину, 
2013/2014, односно до 30. септембра 2014. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1608/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета за физичку 
хемију Универзитета у Београду, број: 274/1-2, са седнице од 14. марта 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Јелени Радић-Перић, редовном професору Универзитета 
у Београду-Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2014. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. марта 2013. године, донело је одлуку, број: 274/1-2, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јелени Радић-Перић, за једну школску годину, 2013/2014, 
односно до 30. септембра 2014. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1606/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Филолошког факултета 
Универзитета у Београду, број: 569/1, са седнице од 27. фебруара 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Јелици Јокановић Михајлов, редовном професору 
Универзитета у Београду-Филолошки факултет, продужaва се радни 
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 27. фебруара 2013. године, донело је одлуку број: 569/1, 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Јелици Јокановић Михајлов, за три школске године, 
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 
2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1331/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Математичког факултета 
Универзитета у Београду, број: 666/2-12, са седнице од 12. априла 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Јулки Кнежевић-Миљановић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Математички факултет, продужaва се радни 
однос за једну школску годину, односно до 30. септембра 2014. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Математичког факултета на седници 
одржаној 12. априла 2013. године, донело је одлуку број: 666/2-12, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Јулки Кнежевић-Миљановић, за једну школску годину, 
2013/2014, односно до 30. септембра 2014. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2178/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Техничког факултета 
у Бору Универзитета у Београду, број: VI/4-4-10, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. 
јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Љубици Иванић, редовном професору Универзитета у 
Београду-Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници 
одржаној 21. фебруара 2013. године, донело је одлуку, број: VI/4-4-
10, да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Љубици Иванић, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1418/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду, 08 број: 506/1, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. 
јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Љибинки Трговчевић Митровић, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет политичких наука, продужaва се 
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 2016. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници 
одржаној 21. фебруара 2013. године, донело је одлуку 08 број: 506/1, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Љубинки Трговчевић Митровић, за три школске године, 
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 
2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2714/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Саобраћајног факултета 
Универзитета у Београду, број: 271/2, са седнице од 24. априла 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Милану Вујанићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета на седници 
одржаној 24. априла 2013. године, донело је одлуку број: 271/2, 
да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Милану Вујанићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2461/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LI, број 173, 27. септембар 2013. 93

На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Географског факултета 
Универзитета у Београду, број: 329, са седнице од 12. фебруара 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Милени Спасовски, редовном професору Универзитета 
у Београду-Географски факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Географског факултета на седници 
одржаној 12. фебруара 2013. године, донело је одлуку број: 329, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Милени Спасовски, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1991/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст 
и 167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Правног факултета 
Универзитета у Београду, број: 773/4, са седнице од 25. марта 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Миловану Митровићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Правни факултет, продужaва се радни однос за три школске 
године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 
25. марта 2013. године, донело је одлуку број: 773/4, да Сенату 
Универзитета у Београду предложи продужење радног односа проф. 
др Миловану Митровићу, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2230/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Филолошког факултета 
Универзитета у Београду, број: 567/1, са седнице од 27. фебруара 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Мирки Зоговић, редовном професору Универзитета у 
Београду-Филолошки факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Филолошког факултета на седници 
одржаној 27. фебруара 2013. године, донело је одлуку број: 567/1, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Мирки Зоговић, за три школске године, 2013/2014, 2014/2015 
и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1333/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Саобраћајног факултета 
Универзитета у Београду, број: 272/2, са седнице од 24. априла 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Војкану Јовановићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Саобраћајни факултет, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Саобраћајног факултета на седници 
одржаној 24. априла 2013. године, донело је одлуку број: 272/2, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Војкану Јовановићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2460/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, број: 15/123, са седнице од 08. марта 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Владимиру Стевановићу, редовном професору 
Универзитета у Београду-Биолошки факултет, продужaва се радни 
однос за три школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Биолошког факултета, на седници 
одржаној 08. марта 2013. године, донело је одлуку, број: 15/123, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Владимиру Стевановићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1589/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени 
текст и 167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета 
организационих наука Универзитета у Београду, број: 05-01/3-84, са 
седнице од 05. јуна 2013. године, Сенат Универзитета, на седници 
одржаној 12. јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Винки Филиповић, редовном професору Универзитета у 
Београду-Факултет организационих наука, продужaва се радни однос 
за три школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета организационих наука на 
седници одржаној 05. јуна 2013. године, донело је одлуку број: 05-
01/3-84, да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење 
радног односа проф. др Винки Филиповић, за три школске године, 
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 
2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-3040/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета за физичку 
хемију Универзитета у Београду, број: 274/1-3, са седнице од 14. марта 
2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Шћепану Миљанићу, редовном професору Универзитета 
у Београду-Факултет за физичку хемију, продужaва се радни однос за 
једну школску годину, односно до 30. септембра 2014. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију, на седници 
одржаној 14. марта 2013. године, донело је одлуку, број: 274/1-3, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Шћепану Миљанићу, за једну школску годину, 2013/2014, 
односно до 30. септембра 2014. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1607/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Техничког факултета 
у Бору Универзитета у Београду, број: VI/4-4-11, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. 
јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Радмилу Николићу, редовном професору Универзитета у 
Београду-Технички факултет у Бору, продужaва се радни однос за три 
школске године, односно до 30. септембра 2016. године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Техничког факултета у Бору на седници 
одржаној 21. фебруара 2013. године, донело је одлуку, број: VI/4-4-
11, да Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног 
односа проф. др Радмилу Николићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-1419/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 
167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Факултета политичких 
наука Универзитета у Београду, 08 број: 505/1, са седнице од 21. 
фебруара 2013. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. 
јуна 2013. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Др Неди Тодоровић Узелац, редовном професору 
Универзитета у Београду-Факултет политичких наука, продужaва се 
радни однос за три школске године, односно до 30. септембра 2016. 
године.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Факултета политичких наука на седници 
одржаној 21. фебруара 2013. године, донело је одлуку 08 број: 505/1, да 
Сенату Универзитета у Београду предложи продужење радног односа 
проф. др Неди Тодоровић Узелац, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Сенат Универзитета је размотрио предлог Факултета и утврдио 
да су испуњени услови из члана 138. став 4. Статута Универзитета.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12.06.2013. године; Број: 61202-2713/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст и 167/12), а по 
предлогу Наставно-научног већа Шумарског факултета Универзитета 
у Београду, број: 01-4603/1, са седнице од 29. маја 2013. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. године, донео је

О Д Л У К У

1. НЕ ПРИХВАТА СЕ предлог Наставно-научног већа 
Шумарског факултета, 01-4603/1 од 29. маја 2013. године, да се др 
Вјачеслави Матић, редовном професору Универзитета у Београду-
Шумарски факултет, продужи радни однос.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној дана 
12. јуна 2013. године, разматрао је предлог Наставно-научног већа 
Шумарског факултета, број: 01-4603/1, са седнице од 29. маја 2013. 
године, да се др Вјачеслави Матић, редовном професору Универзитета 
у Београду-Шумарски факултет, продужи радни однос.

Сенат Универзитета је, након разматрања предлога Факултета, 
једногласно утврдио да нису испуњени услови из члана 138. став 4. 
тачка 4. Статута Универзитета, јер кандидат за продужење радног 
односа у последњих 10 година није имао најмање једног сарадника 
изабраног за предмет за који је изабран у високошколској установи.

Сагласно томе донета је одлука као у диспозитиву.

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2933/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 78. став 2. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), члана 138. ст. 2. и 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета“ бр. 162/11–пречишћени текст 
и 167/12), а по предлогу Наставно-научног већа Правног факултета 
Универзитета у Београду, број: 627/4, са седнице од 25. марта 2013. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12. јуна 2013. 
године, донео је 

О Д Л У К У

1. ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Правног факултета за продужење 
радног односа др Мирославу Милошевићу, ванредном професору 
Универзитета у Београду-Правни факултет.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној 
25. марта 2013. године, донело је одлуку да Сенату Универзитета у 
Београду предложи продужење радног односа ванредном професору 
др Мирославу Милошевићу, за три школске године, 2013/2014, 
2014/2015 и 2015/2016 годину, односно до 30. септембра 2016. године.

Др Мирослав Милошевић је Одлуком Стручног већа за правне 
науке, политичке науке и науке о цивилној одбрани Универзитета 
у Београду, 02 број: 80/79-05 од 24. јануара 2006. године, изабран у 
звање ванредног професора, а Одлуком Већа научних области правно-
економских наука Универзитета у Београду, 02 број: 020-4590/9-10 
од 07. децембра 2010. године, поново је изабран у звање ванредног 
професора.

Сенат Универзитета је након разматрања предлога Факултета, 
утврдио да проф. др Мирослав Милошевић не испуњава услов утврђен 
чланом 138. став 2. Статута Универзитета, јер није изабран у звање 
редовног професора, што је предуслов за продужење радног односа, 
па је сагласно томе донета одлука као у диспозитиву.
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(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 61202-2231/2-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 56. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени 
текст) а у вези са чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду, број 165/11), Сенат Универзитета у Београду, 
на седници одржаној 12. јуна 2013. године, доноси

О Д Л У К У

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

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

(Београд, 12. 06. 2013. године; Број: 06-2962/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

* Из техничких разлога листа часописа није штампана, али се може погледати на 
web презентацији Универзитета, на страни Прописи http://www.bg.ac.rs/sr/univerz-
itet/univ-propisi.php
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 10. Правилника о 
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета 
у Београду“ број 129/06), а по жалби Зорана (Владимир) Стојиљковића 
на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61302-736/2-13, од 25.04.2013. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 19.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Зорана (Владимир) Стојиљковића и 
потврђује Одлука Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61302-736/3-13, од 25.04.2013. 
године, којом се признаје високошколска исправа Универзитета „Св. 
Кирил и Методиј“, Факултет пољопривредних наука и прехране, 
Скопље, Република Македонија, бр. 380, од 10.04.2012. године, као 
диплома мастер академских студија (мастер инжењер пољопривреде, 
120 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Универзитету у Београду и Пољопривредном факултету обратио 
се Зоран (Владимир) Стојиљковић, рођен 14.03.1966. године у Врању, 
Република Србија, захтевом за признавање дипломе Универзитета 
„Св. Кирил и Методиј“, Факултет пољопривредних наука и прехране, 
Скопље, Република Македонија, на којем је именовани стекао 
образовање. Стручни органи Факултета размотрили су све списе 
предмета и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке 
којом се предметна диплома признаје као диплома магистарских 
студија (магистар биотехничких наука – област прехамбено-
технолошких наука – технологије анималних производа). Комисија 
Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних органа 
Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа, донела 
је Одлуку бр. -61302-736/2-13, од 25.04.2013. године, којом је диплома 
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призната као диплома мастер академских студија (мастер инжењер 
пољопривреде, 120 ЕСПБ).

Зоран (Владимир) Стојиљковић поднео је на ову одлуку Жалбу 
Сенату Универзитета у Београду бр.06-61302-736/2-13, којом је 
захтевао да односна Одлука буде преиначена тако што ће исправа бити 
призната као диплома са стручним називом магистар биотехничких 
наука. На седници Сената Универзитета у Београду од 19.06.2013. 
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема 
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, те је усвојена одлука 
као у диспозитиву.

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

(Београд, 26. 06. 2013. године; Број: 61302-736/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 10. Правилника 
о признавању страних високошколских исправа („Гласник 
Универзитета у Београду“ број 129/06), а по жалби Дијане (Тихомир) 
Трајчове на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61301-1719/2-13, од 25.04.2013. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19.06.2013. године, 
донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Дијане (Тихомир) Трајчове и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61301-1719/2-13, од 25.04.2013. године, којом се 
признаје високошколска исправа Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, 
Факултет пољопривредних наука и прехране, Скопље, Република 
Македонија, бр. 365, од 26.10.2010. године, као диплома мастер 
академских студија (мастер инжењер пољопривреде, 120 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду и Пољопривредном факултету 
обратила се Дијана (Тихомир) Трајчова, рођена 09.01.1982. године 
у Штип, Република Македониja, захтевом за признавање дипломе 
Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Факултет пољопривредних 
наука и прехране, Скопље, Република Македонија, на којем је 
именована стекла образовање. Стручни органи Факултета размотрили 
су све списе предмета и предложили Комисији Универзитета 
доношење одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома 
магистарских студија (магистар биотехничких наука – област 
прехамбено-технолошких наука – технологије анималних производа). 
Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних 
органа Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа, 
донела је одлуку као у диспозитиву. Комисија Универзитета у Београду, 
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узимајући у обзир став стручних органа Факултета и утврђена правила 
о признавању јавних исправа, донела је Одлуку бр. 06-61302-1719/2-13, 
од 25.04.2013. године, којом је диплома призната као диплома мастер 
академских студија (мастер инжењер пољопривреде, 120 ЕСПБ).

Дијана (Тихомир) Трајчова поднела је на ову одлуку Жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр.06-61302-1719/2-13, којом је захтевала да 
односна Одлука буде преиначена тако што ће исправа бити призната 
као диплома са стручним називом магистар биотехничких наука - 
област прехамбено-технолошких наука – технологије анималних 
производа. На седници Сената Универзитета у Београду од 19.06.2013. 
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема 
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, те је усвојена одлука 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

(Београд, 26. 06. 2013. године; Број: 61301-1719/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 10. Правилника 
о признавању страних високошколских исправа („Гласник 
Универзитета у Београду“ број 129/06), а по жалби Јелене (Драган) 
Гаћеша на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-613-9057/3-11, од 25.04.2013. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 19.06.2013. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Јелене (Драган) Гаћеша и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-613-9057/3-11, од 25.04.2013. године, којом се 
признаје високошколска исправа Савремене академије друштвеног 
смера, Москва, Руска Федерација, од 20.07.2007. године, као диплома 
основних академских студија (дипломирани менаџер у култури и 
медијима, 240 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду и Филолошком факултету обратила се 
Јелена (Драган) Гаћеша, рођена 24.10.1984. године у Загребу, Република 
Хрватска, захтевом за признавање дипломе Савремене академије 
друштвеног смера, Москва, Руска Федерација, на којем је именована 
стекла образовање. Стручни органи Факултета размотрили су све списе 
предмета и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке 
којом се предметна диплома не признаје као одговарајућа дипломи из 
области лингвистике тог факултета, због разлике у наставном плану 
и програму. Комисија Универзитета у Београду је, на основу чл. 8а 
и 9а Правилника о признавању страних високошколских исправа, 
формирала Посебну мултидисциплинарну комисију, са циљем 
подношења предлога одлуке о могућности признавања предметне 
исправе. Узимајући у обзир предлог одлуке Посебне комисије од 
22.04.2013. године и утврђена правила о признавању јавних исправа, 
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Комисија Универзитета донела је, на седници одржаној 25.04.2013. 
годину, одлуку којом се предметна исправа признаје као диплома 
основних академских студија (дипломирани менаџер у култури и 
медијима, 240 ЕСПБ),

Јелена (Драган) Гаћеша поднела је 20.05.2013. године на ову 
одлуку Жалбу Сенату Универзитета у Београду бр.06-613-9057/2-11, 
којом је захтевала да односна Одлука буде преиначена, тако што ће 
исправа бити призната као диплома из научне области лингвистике, 
односно да Одлука буде укинута. 

На седници Сената Универзитета у Београду од 19.06.2013. 
године, разматрана је жалба кандидата и констатовано је да нема 
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, те је усвојена одлука 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

(Београд, 26. 06. 2013. године; Број: 613-9057/3-11)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, број 76/05), члана 10. Правилника о 
признавању страних високошколских исправа („Гласник Универзитета 
у Београду“ број 129/06), а по жалби Ксеније (Владимир) Радичевић 
на Одлуку Комисије Универзитета за признавање страних 
високошколских исправа, бр. 06-61302-1452/2-13, од 25.04.2013. 
године, Сенат Универзитета на седници одржаној 19.06.2013. године, 
донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Ксеније (Владимир) Радичевић и потврђује 
Одлука Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-61302-1452/2-13, од 25.04.2013. године, којом се 
признаје високошколска исправа Државне образовне установе високог 
стручног образовања „Сибирски државни аерокосмички универзитет 
«Академик М. Ф. Решетњев»“, Краснојарск, Руска Федерација, 
од 07.06.2006. године, као диплома основних академских студија 
(дипломирани новинар/журналиста, 240 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду и Факултету политичких наука 
обратила се Ксенија (Владимир) Радичевић, рођена 29.01.1984. године 
у Калачинском, Руска Федерација, захтевом за признавање дипломе 
Државне образовне установе високог стручног образовања „Сибирски 
државни аерокосмички универзитет «Академик М. Ф. Решетњев»“, 
Краснојарск, Руска Федерација, на којем је именована стекла 
образовање. Стручни органи Факултета размотрили су све списе 
предмета и предложили Комисији Универзитета доношење одлуке 
којом се предметна диплома признаје као диплома призна као диплома 
основних академских студија (дипломирани новинар/журналиста). 
Комисија Универзитета у Београду, узимајући у обзир став стручних 
органа Факултета и утврђена правила о признавању јавних исправа, 
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на седници одржаној 25.04.2013. године, донела Одлуку бр. 06-61302-
1452/2-13, од 25.04.2013. године, којом је предметна исправа призната 
као диплома основних академских студија (дипломирани новинар/
журналиста, 240 ЕСПБ).

Ксенија (Владимир) Радичевић поднела је на ову одлуку Жалбу 
Сенату Универзитета у Београду бр.06-61302-1452/2-13, којом је 
захтевала да односна Одлука буде преиначена тако што ће исправа 
бити призната као диплома са 300 ЕСП бодова у систему високог 
образовања Републике Србије, из разлога петогодишњег трајања 
студијског програма након чијег савладавања је кандидаткиња стекла 
предметну исправу. 

На седници Сената Универзитета у Београду од 19.06.2013. 
године, разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано је да нема 
довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије Универзитета за 
признавање страних високошколских исправа, те је усвојена одлука 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Овa одлука је коначна у управном поступку, па се против ње 

може покренути управни спор код Управног суда, у року од 30 дана од 
дана пријема решења.

(Београд, 26. 06. 2013. године; Број: 61302-1452/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ број 134/07, 150/9 и 158/11) , а на предлог Наставно-
научног већа Математичког факултета број 160/2 од 23.50.2013. 
године, доносим 

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕњУ И ИМЕНОВАњУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Павле Младеновић, ред. проф. Математичког 
факултета, чланства у Већу научних области техничких наука, на 
лични захтев.

2. Именујe се др Владимир Јанковић, ред. проф. Математичког 
факултета, за члана Већа научних области техничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
31. октобра 2013. године.

(Београд, 30. 05. 2013. године; Број: 612 -2803/2-12)

 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.


