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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично 
тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 10. септембра 2014. 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 2014/2015. годину

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 2014/2015. 
годину, и то:

У складу са одлукама Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета (број: 612-00-00942/2014-04 од 27. јуна 2014. године, у 
школској 2014/2015. години уписаће се на Фармацеутском факултету 
на следеће студијскe програмe: 

– специјалистичке академске студије Фармацеутска здравствена 
заштита (Pharmaceutical Care) укупно 48 студената, и то 43 на српском 
језику и 5 на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих;

– специјалистичке академске студије Фармацеутски менаџмент 
и маркетинг (Pharmaceutical Мanagement and Marketing) укупно 24 
студента, и то 22 на српском језику и 2 на енглеском језику, сви у 
статусу самофинансирајућих;

– специјалистичке академске студије Фармацija 3 – Пуштање 
лека у промет (Pharmacy 3 – Release of Medicine Products on the Mar-
ket) укупно 20 студенaта, и то 18 на српском језику и 2 на енглеском 
језику, сви у статусу самофинансирајућих;

– специјалистичке академске студије Индустријска фармација 
(Industrial Pharmacy) укупно 24 студента, и то 22 на српском језику и 2 
на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих;
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– специјалистичке академске студије Козметологија (Cosmetol-
ogy) укупно 12 студента, и то 11 на српском језику и 1 на енглеском 
језику, сви у статусу самофинансирајућих;

– специјалистичке академске студије Toксиколошка процена 
ризика од загађивача животне средине (Toxicological Risk Assesment 
of Environmental Contaminants) укупно 24 студента, и то 22 на српском 
језику и 2 на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих;

– докторске академске студије Фармацеутске науке (Pharmaceu-
tical Sciences) укупно 60 студенaта, и то 54 на српском језику (23 на 
буџету и 31 самофинансирајући) и 6 на енглеском језику (сви у статусу 
самофинансирајућих);

У складу са захтевом Медицинског факултета на интегрисане 
академске студије медицине на српском језику уписаће се додатних 
30 самофинансирајућих (укупно 530) студената према редоследу са 
коначне ранг листе из јунског уписног рока.

У складу са захтевом Филозофског факултета у школској 
2014/2015. години на мастер академске студије историје – руске 
студије неће бити уписивани студенти. 

(Београд, 10. септембар 2014. године; Број: 06-3824/3-14?)

 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, 93/12, 89/13 и 100/07 – аутентично 
тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 10. септембра 2014. године донео је 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА за упис 
студената на студије првог, другог и трећег степена за школску 

2014/2015.годину, на студијске програме чији су носиоци 
факултети у саставу Универзитета у Београду

У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије у 
школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. 
априла 2014. године додају се следећи студијски програми: Pharma-
ceutical Health Care, Pharmaceutical Мanagement and Marketing, Phar-
macy 3 – Release of Medicine Products on the Market, Industrial Phar-
macy, Cosmetology, Toxicological Risk Assesment of Environmental које 
изводи Фармацеутски факултет.

У Конкурсу за упис на докторске академске студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. 
године додаје се следећи студијски програм: Pharmaceutical Sciences.

(Београд, 10. септембар 2014. године; Број: 06-3824/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 06-167/VI-5.5-14 
од 11. јула 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 10. 
септембра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 

ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
1. Именују се чланови Програмског савета:

1. доц. др Тинде Ковач-Церовић, Универзитета у Београду – 
Филозофски факултет, (Председник)
2. проф. др Вера Спасеновић, Универзитета у Београду – Филозофски 
факултет (заменик председника)
3. проф. др Марко Иветић, Универзитета у Београду – Грађевински 
факултет, Универзитет у Београду;
4. проф. др Мирко Филиповић, Универзитета у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију;
5. проф. др Александар Бауцал, Универзитета у Београду – Филозофски 
факултет
6. проф. др Нада Кораћ, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.
7. проф. др Виолета Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.
8. доц. др Јелена Теодоровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.

(Београд, 10. септембар 2014. године; Број: 06–3824/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 42. став 8. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 06-167/VI-3.1-14 од 11. јула 2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10. септембра 2014. године, донео је 

О Д Л У К A 

1.ОДОБРАВА СЕ израда докторске дисертације под насловом: 
„Виминацијум – интердисциплинарна интерпретација односа 
насељености и становништва од касне праисторије до касног средњег 
века“ кандидата Илије Микића, (докторске студије: Историја и 
филозофија природних наука и технологије).

2. За менторе се именују:
1. др Гордана Војковић, вандредни професор, Одсек за демографију 
Географског факултета, Београд (демографија)
2. др Бојан Радак, научни саветник, Институт за нуклеарне науке 
Винча, (физика)

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

(Београд, 10. септембар 2014. године; Број: 06–3824/203/4-14)

 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“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 
129/06), а по жалби Јасминке (Јован) Николајевић-Шарунац на Одлуку 
и Извештај о могућности признавања стране високошколске исправе, 
бр. 06-61301-5127/3-13, од 01.04.2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10.09.2014. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Јасминке (Јован) Николајевић-Шарунац, 
бр. 06-61301-5127/5-13, од 24.06.2014. године и потврђује Одлука и 
Извештај о могућности признавања стране високошколске исправе бр. 
06-61301-5127/3-13, од 01.04.2014. године, којом се одбија признавање 
високошколске исправе другог нивоа високог образовања, стечене 
на The University of Newcastle, Аустралија, која је издата 05.12.1997. 
године, на име Јасминка (Јован) Николајевић-Шарунац, у сврху 
наставка образовања на Универзитету у Београду – Фармацеутски 
факултет, студијски програм докторских академских студија 
(Фармацеутске науке), из разлога што је, у току обављања поступка 
признавања предметне исправе, утврђено да се, у складу са чл. 89. 
ст. 1. Статута Универзитета у Београду и чл. 14. ст. 1. Правилника 
о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду, 
подносилац захтева не може уписати докторске академске студије, 
будући да не испуњава услов остварене просечне оцене од најмање 8 
(осам) на основним академским и мастер академским студијама, као и 
да нема остварене научне радове.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду обратила се Јасминка (Јован) 
Николајевић-Шарунац, рођена 05.04.1959. године у Краљеву, 
Република Србија, захтевом за признавање високошколске исправе 
стечене 05.12.1997. године на The University of Newcastle, Аустралија, 
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у сврху наставка образовања Универзитету у Београду – Фармацеутски 
факултет, студијски програм докторских академских студија 
(Фармацеутске науке). 

Након што је Универзитет у Београду Фармацеутском факултету 
проследио овај захтев у сврху даљег поступања, руководилац 
студијског програма докторских академских студија (Фармацеутске 
науке) на Фармацеутском факултету усвојио је и Универзитету у 
Београду доставио Одлуку и Извештај о могућности признавања 
стране високошколске исправе бр. 06-61301-5127/3-13, од 01.04.2014. 
године, којом се признавање односне исправе у сврху уписа наведеног 
студијског програма одбија, с обзиром да на претходним нивоима 
високог образовања стекла просечну оцену испод 8 (осам), те да не 
испуњава услов за конкурисање на упис на намеравани ниво студија. 

Јасминка (Јован) Николајевић-Шарунац поднела је на ову 
Одлуку и Извештај жалбу Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-
61301-5127/5-13, од 24.06.2014. године, захтевајући да предметна 
исправа буде призната с обзиром да су, како је у Жалби наведено, оцене 
које је добила на мастер академским студијама описног карактера, и 
приложивши документацију за коју је навела да представља научне 
радове.

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 10.09.2014. 
године, разматрана је жалба кандидаткиње и констатовано је да нема 
елемената да односна Одлука и Извештај о могућности признавања 
стране високошколске исправе буду преиначени у корист жалбених 
навода, те је усвојена Одлука као у диспозитиву.

(Београд, 01. октобар 2014. године; Број: 61301-5127/6-13)

 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“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању 
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 129/06 и 145/08), а по жалби Неђељка (Јован) Лековићa на 
Одлуку Комисије бр. 06-613-20417/5-12, од 28.02.2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 10.09.2014. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Неђељка (Јован) Лековићa и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, 06-613-20417/5-12, од 28.02.2014. године, којом се признаје 
високошколска Филозофског факултета Универзитета Црне Горе, 
Никшић, Црна Гора, бр. 3622/2011 од 09.11.2011. године, као диплома 
основних академских студија, са стручним називом дипломирани 
професор историје и географије, 240 ЕСПБ.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду, преко Филозофског факултета обратио 
се Неђељко (Јован) Лековић, рођен 10.06.1984. године у Пљевљима, 
Црна Гора, захтевом за признавање дипломе Филозофског факултета 
Универзитета Црне Горе, Никшић, Црна Гора на којем је именовани 
стекао звање професор историје и географије.

Стручни органи Филозофског факултета размотрили су све 
списе предмета и предложили Комисији Универзитета доношење 
одлуке којом се предметна диплома признаје као диплома основних 
академских студија, са стручним називом дипломирани историчар. 
Комисија Универзитета је упутила допис и предметну документацију 
Географском факултету ради добијања мишљења о предлогу одлуке 
коју је Комисији доставио Филозофски факултет, као и информације 
о томе да ли се слаже са тим да се предметна диплома призна као 
двопредметна диплома основних академских студија. Стручни органи 
Географског факултета размотрили су све списе предмета и предложили 
Комисији Универзитета доношење одлуке којом се предметна диплома 
признаје као диплома основних академских студија, са стручним 
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називом дипломирани географ. Комисија Универзитета у Београду је, на 
основу чл. 8а и 9а Правилника о признавању страних високошколских 
исправа, на седници одржаној 26.12.2013. године, формирала Посебну 
интердисциплинарну комисију, са циљем подношења предлога одлуке о 
могућности признавања предметне исправе. Узимајући у обзир предлог 
одлуке Посебне комисије од 14.02.2014. године (диплома основних 
академских студија, са стручним називом дипломирани професор 
историје и географије, 240 ЕСПБ) и утврђена правила о признавању 
јавних исправа, Комисија Универзитета донела је одлуку да се предметна 
диплома призна као диплома основних академских студија, са стручним 
називом дипломирани професор историје и географије, 240 ЕСПБ.

Неђељко (Јован) Лековић поднео је на ову одлуку Жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр. 06-613-20417/6-12, од 19.03.2014. године, 
којом је захтевао да предметна исправа призна по старом систему, 
онаква каква и јесте јер није имао никаквог додира са болоњским 
системом школовања. Такође у жалби наводи како би био задовољан 
када би му била призната бар историја ако не може једно и друго. 

На седници Сената Универзитета у Београду од 10.09.2014. 
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, у складу 
са Правилником о листи стручних, академских и научних назива 
(„Службени гласник РС“, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 
39/2011, 54/2011 – испр. и 44/2013), 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, 10. септембар 2014. године; Број: 06-613-20417/7-12)

 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“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању 
страних високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ 
бр. 129/06), а по жалби Веселина (Радоман) Вељовића на Одлуку и 
Извештај о могућности признавања стране високошколске исправе, 
бр. 06-61301-6081/4-13, од 30.04.2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 10.09.2014. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Веселина (Радоман) Вељовића, бр. 06-61301-
6081/4-13, од 20.05.2014. године и потврђује Одлука и Извештај о 
могућности признавања стране високошколске исправе бр. 06-61301-
6081/4-13, од 30.04.2014. године.

ПРИЗНАЈЕ СЕ високошколска исправа другог нивоа високог 
образовања, стечена на Универзитету Црне Горе, Правни факултет, 
Подгорица, Црна Гора, која је издата 18.12.2013. године (бр. 18), на 
име Веселин (Радомир) Вељовић, у сврху наставка образовања на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, студијски програм 
докторских студија наука безбедности, уколико испуни услове уписа и 
рангира се на листи у оквиру одобреног броја за упис студената.

Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 240+60, а просечна 
оцена на претходним нивоима високог образовања усклађена са 
системом високог образовања Републике Србије је 9,05 (девет и 5/100).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду обратио се Веселин (Радоман) 
Вељовић, рођен 17.07.1967. године у Мојковцу, Црна Гора, захтевом 
за признавање високошколске исправе (уверења о дипломирању), 
стечене на Универзитету Црне Горе, Правни факултет, Подгорица, Црна 
Гора, бр. 10/06, од 05.12.2013. године, у сврху наставка образовања 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, студијски програм 
докторских студија наука безбедности. 
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Након што је Универзитет у Београду Факултету безбедности 
проследио овај захтев у сврху даљег поступања, руководилац 
студијског програма докторских академских студија наука 
безбедности на Факултету безбедности усвојио је и Универзитету 
у Београду доставио Одлуку и Извештај о могућности признавања 
стране високошколске исправе бр. 06-61301-6081/3-14, од 30.04.2014. 
године, којим се односна исправа признаје у сврху уписа наведеног 
студијског програма. Број признатих бодова у систему ЕСПБ је 
240+60, а просечна оцена на претходним нивоима високог образовања 
усклађена са системом високог образовања Републике Србије је 9,05 
(девет и 5/100).

Веселин (Радоман) Вељовић поднео је на ову Одлуку и Извештај 
жалбу Сенату Универзитета у Београду, бр. 06-61301-6081/4-13, од 
20.05.2014. године, захтевајући да предметна исправа буде призната 
тако да на основу ње кандидат стекне право на наставак образовања 
пријавом докторске дисертације, у складу са чл. 128. Закона о 
високом образовању и без обавезе уписа на докторске академске 
студије. Кандидат је, уз остале наводе, у жалби истакао да су, у 
тренутку његовог уписа на други ниво високог образовања (током 
школске 2005/2006. године), Република Србија и Црна Гора биле део 
јединствене Државне Заједнице Србија и Црна Гора, на основу чега 
је закључио да има право на наставак образовања на Универзитету 
у Београду у складу са прописима који су важили пре ступања на 
снагу Закона о високом образовању. Кандидат је уз жалбу приложио 
и примерак фотокопије дописа који је Универзитету у Београду – 
Факултет безбедности доставило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије бр. 612-00-00418/2014-04, 
од 18.03.2014. године, у којем се истиче да поступак признавања 
високошколске исправе односног кандидата може да буде спроведен 
„у циљу наставка школовања, уписом студијског програма докторских 
студија наука безбедности, односно пријаве докторске дисертације 
именованог“. Кандидат је уз жалбу приложио и примерак фотокопије 
Закључка Сената Универзитета у Београду 06-01 Број: 06 – 202/1 – 
14, од 22.01.2014. године, којим је то тело утврдило 30. септембар 
2015. године као крајњи рок за пријаву докторске дисертације према 
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 
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образовању, позивањем на законске и статутарне одредбе према 
којима „лица која су стекла или стекну академски назив магистра 
наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању могу стећи научни назив доктора наука одбраном 
докторске дисертације према прописима који су важили до ступања 
на снагу овог Закона најкасније до краја школске 2015/2016. године“.

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 
10.09.2014. године, разматрана је жалба кандидата и утврђено да 
тренутак уписа кандидата на други ниво високог образовања није 
од значаја за утврђивање права кандидата за наставак образовања на 
начин на који је он то истакао у жалби, будући да су његове студије 
другог нивоа високог образовања окончане након ступања Закона о 
високом образовању на снагу, те да се, сходно томе, примењују односне 
одредбе Закона о високом образовању и Правилника о признавању 
страних високошколских исправа ради наставка образовања 
Универзитета у Београду. Поред тога, Сенат је утврдио и да се 
односни допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у делу којим се потврђује право пријаве докторске дисертације), као 
и односни Закључак Сената Универзитета у Београду несумњиво 
односе на студенте магистарских студија који су тај ниво високог 
образовања уписали на територији Републике Србије, у складу са 
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању, те да у поступку признавања стране високошколске 
исправе Веселина (Радоман) Вељовић нема простора за примену 
одредаба чл. 128. Закона о високом образовању. На основу прегледа 
приложене документације, Сенат Универзитета установио је и да је 
Уверење о савладаним обавезама на другом нивоу високог образовања 
бр. 02-1176, од 13.05.2014. године (које је кандидату издато од стране 
Универзитета Црне Горе, Правни факултет, Подгорица, Црна Гора, 
а које је кандидат приложио уз жалбу), издато на име кандидата 
„ради регулисања докторских студија на Факултету безбедности 
Универзитета у Београду“, као и да у Уверењу бр. 10/06, од 05.12.2013. 
године, које је кандидату издато од стране Универзитета Црне Горе, 
Правни факултет, Подгорица, Црна Гора, а које је кандидат приликом 
покретања поступка признавања приложио Универзитету у Београду 
као део документације, наведено да оно „служи ради регулисања 
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наставка образовања на докторским студијама“. Сенат је утврдио да је 
из навода овако приложене документације издате од стране иностране 
високошколске установе на којој је кандидат стекао образовање 
видљиво да ни њен садржај ни на који начин не предвиђа могућност 
наставка образовања кандидата пријавом докторске дисертације, без 
обавезе уписа на докторске академске студије, како на Универзитету 
у Београду, тако ни на страној високошколској установи на којој је 
кандидат стекао образовање.

Из свих наведених разлога, на седници Сената Универзитета 
у Београду одржаној 01.10.2014. године констатовано је да нема 
елемената да односна Одлука и Извештај о могућности признавања 
стране високошколске исправе буду преиначени у корист жалбених 
навода, те је усвојена Одлука као у диспозитиву.

(Београд, 01. септембар 2014. године; Број: 61301-6081/5-13)

 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 Филозофског 
факултета, број: 1306/1-IV/3 од 25.09.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4489/2-
14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александер Бауцал у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа психологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филозофски факултет је дана 14.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.07.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александер Бауцал изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 26.09.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Александер Бауцал може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског 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. септембар 2014. године; Број: 61202-4489/3-14)

 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 Филозофског 
факултета, број: 1306/1-IV/1 од 25.09.2014. године и мишљења Већа 
научних области друштвено-хуманистичких наука, број: 61202-4488/2-
14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Дејан Тодоровић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Филозофски факултет, за ужу научну 
област Општа психологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Филозофски факултет је дана 25.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Општа психологија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.09.2014. године 
преко Огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Филозофског факултета, 
на седници одржаној дана 25.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Дејан Тодоровић изабере у 
звање редовног професора.
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Филозофски факултет је дана 26.09.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Дејан Тодоровић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Филозофског 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. септембар 2014. године; Број: 61202-4488/3-14)

 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 за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/42 од 15.07.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-3777/2-14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Данка Радуловић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, за ужу научну област Психологија криминала и 
поремећаја понашања. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
14.05.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Психологија криминала и поремећаја понашања, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 15.07.2014. 
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године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Данка Радуловић изабере у звање редовног професора.

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
24.07.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Данка Радуловић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 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. септембар 2014. године; Број: 61202-3777/3-14)

 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 за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/40 од 15.07.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-3776/2-14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Југовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Социјална патологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
14.05.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Социјална патологија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 12.06.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 15.07.2014. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Александар Југовић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
24.07.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Александар Југовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 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.

(15. септембар 2014. године; Број: 61202-3776/3-14)

 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 за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/32 од 10.06.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-3775/2-14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Миодраг Стошљевић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Соматопедија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
12.03.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Соматопедија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.05.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 10.06.2014. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Миодраг Стошљевић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
24.07.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Миодраг Стошљевић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 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. октобар 2014. године; Број: 61202-3775/3-14)

 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 за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, број: 21/33 од 10.06.2014. 
године и мишљења Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука, број: 61202-3774/2-14 од 07.10.2014. године, Сенат Универзитета, 
на седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Снежана Николић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, за ужу научну област Соматопедија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
12.03.2014. године у листу „Послови“ објавио конкурс за избор у 
звање редовног професора или ванредног професора, за ужу научну 
област Соматопедија, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.05.2014. године 
преко Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, на седници одржаној дана 10.06.2014. 
године, донело је одлуку о утврђивању предлога да се кандидат др 
Снежана Николић изабере у звање редовног професора.
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Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију је дана 
24.07.2014. године доставио Универзитету комплетан захтев за избор 
у звање на прописаним обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 30.09.2014. 
године.

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука, на 
седници одржаној дана 07.10.2014. године дало је мишљење да се др 
Снежана Николић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Факултета за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 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. октобар 2014. године; Број: 61202-3774/3-14)

 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 Техничког факултета у Бору, број: VI/5-18-ИВ-3 од 
03.07.2014. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-3533/2-14 од 15.09.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милан Трумић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Минералне и рециклажне технологије. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 21.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.06.2014. године 
преко Библиотеке, сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 03.07.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милан Трумић изабере у 
звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 15.07.2014. 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 08.09.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.09.2014. године дало је мишљење да се др Милан Трумић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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.

(15. октобар 2014. године; Број: 61202-3533/3-14)

 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 Техничког факултета у Бору, број: VI/5-18-ИВ-1 од 
03.07.2014. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-3534/2-14 од 15.09.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Љубиша Андрић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Минералне и рециклажне технологије. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 14.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Минералне и рециклажне технологије, због истека 
изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 09.06.2014. године 
преко Библиотеке, сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 03.07.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Љубиша Андрић изабере у 
звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 15.07.2014. 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 08.09.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.09.2014. године дало је мишљење да се др Љубиша Андрић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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.

(15. октобар 2014. године; Број: 61202-3534/3-14)

 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 Техничког факултета у Бору, број: VI/5-18-ИВ-2 од 
03.07.2014. године и мишљења Већа научних области техничких наука, 
број: 61202-3535/2-14 од 15.09.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милован Вуковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Технички факултет у Бору, за ужу научну 
област Индустријски менаџмент. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Технички факултет у Бору је дана 14.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Индустријски менаџмент, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 20.06.2014. године 
преко Библиотеке, сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Техничког факултета у 
Бору, на седници одржаној дана 03.07.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Милован Вуковић изабере у 
звање редовног професора.
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Технички факултет у Бору је дана 15.07.2014. 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 08.09.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.09.2014. године дало је мишљење да се др Милован Вуковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
године разматрао је захтев Техничког факултета у Бору 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. октобар 2014. године; Број: 61202-3535/3-14)

 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: 715/6 од 04.09.2014. године и мишљења Већа научних 
области техничких наука, број: 61202-3963/2-14 од 15.09.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милош Бањац у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Машински факултет, за ужу научну област 
Термомеханика. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Машински факултет је дана 14.05.2014. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора или ванредног 
професора, за ужу научну област Термомеханика, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.07.2014. године 
преко Библиотеке и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Машинског факултета, 
на седници одржаној дана 04.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Бањац изабере у звање 
редовног професора.
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Машински факултет је дана 05.09.2014. 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 08.09.2014. 
године.

Веће научних области техничких наука, на седници одржаној 
дана 15.09.2014. године дало је мишљење да се др Милош Бањац може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 15.10.2014. 
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. октобар 2014. године; Број: 61202-3963/3-14)

 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, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
aутентично тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – 
пречишћен текст, 167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Рударско-
геолошког и Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 
Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 15. октобра 
2014. 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 2014/2015. годину

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 2014/2015. 
годину, и то:

У складу са прерасподелом буџетских места на Рударско-
геолошком факултету уписаће се на следеће студијскe програмe 
мастер академских студија: Инжењерство заштите животне средине – 
14 буџетских и 2 самофинансирајућа и Геологија – 27 буџетских и 18 
самофинансирајућих студената.

У складу са Допуном уверења о акредитацији студијског програма 
докторских студија Агроекономија и рурални развој број 612-00-
00325/1/2013-04 од 26. септембра 2014. године уписаће се укупно 25 
студената, и то 4 на терет буџета и 21 самофинансирајући студент.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 06-4537/3-14)

 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, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен 
текст, 167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 15. октобра 2014. године донео је 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2014/2015.годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду

У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 
2014. године додаје се следећи студијски програм Политикологија – 
Регионалне мастер студије мира који изводи Факултет политичких 
наука.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 06-4537/5-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-3741/2-2014 од 6. октобра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма 
интегрисаних основних академских и мастер академских студија 
Ветеринарска медицина (360 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 22. августа 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-1456/3/2008-04 од 24. априла 
2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 6. 
октобра 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3741/5-2014)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-3741/3-2014 од 6. октобра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, донео 
је 

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма специ-
јалистичких академских студија Ветеринарска медицина (60 EСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 22. августа 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета број 612-00-1456/5/2008-04 од 10. јула 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 6. 
октобра 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3741/6-2014)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), 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: 61201-3741/4-2014 од 6. октобра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма докторских 
академских студија Ветеринарска медицина (180 EСПБ).

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор медицинских наука – 
ветеринарска медицина.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 22. августа 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење студијског програма из става 1. 
ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-1456/8/2008-04 од 24. априла 
2009. године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седници одржаној 26. марта 2014. године.

Веће групације медицинских наука на седници одржаној 6. 
октобра 2014. године размотрило је предлог Факултета, те предложило 
Сенату доношење измена и допуна студијског програма, што је Сенат 
и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3741/7-2014)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3685/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Општа физика (240 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео 

Универзитету у Београду предлог за доношење измена и допуна 
студијског програма из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-667/2008-
04 од 19. фебруара 2010. године. Наставно-научно веће Факултета на 
седници одржаној 16. јула 2014. године утврдило је предлог измена и 
допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3685/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Гласник Универзитета у Београду40

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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3684/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Теоријска и експериментална физика (240 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 16. октобра 2009. 
године. Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 
2014. године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3684/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3683/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Примењена и компјутерска физика (240 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 16. октобра 2009. 
године. Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 
2014. године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3683/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3682/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија Метеорологија (240 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 31. јануара 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3682/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3681/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2009-04 од 23. децембра 2011. 
године. Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 
2014. године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3681/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3680/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 28. новембра 2008. 
године. Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 
2014. године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3680/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3679/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 16. јануара 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3679/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3678/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 31. јануара 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3678/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3677/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – физичке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 31. јануара 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3677/3-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације природно-мате-
матичких наука број 06: 61201-3676/2-2014 од 9. октобра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 15. октобра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – метеоролошке науке.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Физички факултет је дана 25. јула 2014. године поднео Универзитету 

у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-667/2008-04 од 31. јануара 2009. године. 
Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној 16. јула 2014. 
године утврдило је предлог измена и допуна студијског програма.

Веће групације природно-математичких наука је на седници 
одржаној 9. октобра 2014. године размотрило предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 61201-3676/3-14)

 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“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), члана 10. Правилника о признавању страних 
високошколских исправа („Гласник Универзитета у Београду“ број 
129/06 и 145/08), а по жалби Уроша (Душан) Грујић на Одлуку Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, бр. 06-
613-8672/4-11, од 01.07.2013. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15.10.2014. године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА СЕ жалба Уроша (Душан) Грујића и потврђује Одлука 
Комисије Универзитета за признавање страних високошколских 
исправа, бр. 06-613-8672/4-11, од 01.07.2013. године, којом се одбија 
признавање високошколске исправе European University, Барселона, 
Шпанија, од 03.06.2011. године, из разлога што је, на основу поступка 
спроведеног у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у 
складу са чл. 104. и 105. Закона о високом образовању, утврђено да се 
предметна страна високошколска установа не налази у систему високог 
образовања Шпаније, која је држава издавања односне дипломе.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Универзитету у Београду, преко Факултета организационих 
наука, обратио се Урош (Душан) Грујић, рођена 21.03.1986. године у 
Београду, Република Србија, захтевом за признавање дипломе коју је 
издао European University, Барселона, Шпанија, 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 мастер академских 
студија (мастер менаџер на студијском програму менаџмент у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука). Комисија Универзитета у 
Београду затражила је од ENIC Центра Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије информацију о статусу 
акредитованости наведене високошколске установе. Пошто је, дописом 
бр. 612-00-00249/2012-04 од 22.02.2012. године, од Министарства 
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прибавила тражену информацију, којом је обавештена о томе да се 
наведена установа не налази у систему високог образовања Шпаније, 
Комисија је, на седници одржаној 15.03.2013. године, донела одлуку 
бр. 06-613-8672/4-11 од 01.07.2013. године, којом се признавање 
предметне исправе одбија.

Урош (Душан) Грујић поднео је на ову одлуку Жалбу Сенату 
Универзитета у Београду бр.06-613-8672/5-11, од 27.08.2013. године, 
којом је захтевао да се жалба уважи, поништи одлука и омогући 
признавање предметне дипломе, предметна одлука преиначи, будући 
да је, по наводима жалбе, European University, као институција 
високог образовања, акредитована у Сједињеним Америчким 
Државама која важи за све огранке у свим земљама у којима се налази 
ова институција. 

Сенат Универзитета у Београду је Закључком наложио стручној 
служби Универзитета у Београду да се поново обрати ENIC Центру 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, у сврху придобијања недвосмислене информације о статусу 
акредитованости наведене високошколске установе и о томе 
обавести Комисију Универзитета у Београду за признавање страних 
високошколских исправа.

ENIC Центар Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије упутио је допис бр. 612-00-0249/2012-
04 од 07.04.2014. године у којем се наводи да се European Univer-
sity, Барселона, Шпанија не налази у систему образовања Шпаније. 
У допису се такође наводи да се у преписци координатора NARIC 
центра за Шпанију (Centro NARIC Espana) и белгијског координатора 
тврди да је реч о институцији за фабриковање диплома, односно „di-
ploma mill“, која је најпре угашена у Белгији, а потом се преселила и 
Шпанију.

Комисија Универзитета у Београду је на седници одржаној 
17.06.2014. године поново разматрала предметни захтев за признавање 
и установила нема довољно елемената да се преиначи Одлука Комисије 
Универзитета за признавање страних високошколских исправа, те 
је предлажила Сенату Универзитета у Београду да се жалба Уроша 
(Душан) Грујића одбије.
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На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 15.10.2014. 
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, са једним 
уздржаним гласом, усвојена одлука као у диспозитиву.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 613-8672/10-11)

 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), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-167/
VII -11.1-14 од 24. септембра 2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 15. октобра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У 

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

На основу искуства са првом генерацијом студената на овом 
програму, показало се неопходним доношење следеће измене и допуне 
студијског програма:

1. реализација наставе на предмету Образовање даровитих: 
Поред проф. др Ане Алтарас са Филозофског факултета 

Универзитета у Београду, наставу ће изводити и Зорана. Марјановић 
Јолић, асистент на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 06–4537/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-167/VII -12-
14 од 24. септембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. октобра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА  

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ОБЛАСТ : ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Именују се чланови Програмског савета:
1. др Ђуро Кутлача, научни саветник, Институт „Михајло Пупин“ 
2. проф. др Весна Манојловић, Математички факултета

Предложени наставници именују се уместо проф. др Илије 
Марића, и проф. др Ивана Аничина.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 06–4537/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст), 
а на предлог Већa за студије при Универзитету, број:06-167/VII-11.22-
14 од 24. септембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници 
одржаној 15. октобра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
Именују се чланови Програмског савета:

1. доц. др Тинде Ковач-Церовић, Универзитета у Београду – 
Филозофски факултет, (Председник)
2. проф. др Вера Спасеновић, Универзитета у Београду – Филозофски 
факултет (заменик председника)
3. проф. др Марко Иветић, Универзитета у Београду – Грађевински 
факултет, Универзитет у Београду;
4. проф. др Мирко Филиповић, Универзитета у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију;
5. проф. др Александар Бауцал, Универзитета у Београду – Филозофски 
факултет
6. проф. др Нада Кораћ, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.
7. проф. др Виолета Јовановић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.
8. доц. др Јелена Теодоровић, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 
педагошких наука.
9. доц. др Вера Радовић, Универзитета у Београду – Учитељски 
факултет

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 06–4537/1-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LII, број 182, 24. децембар 2014. 55

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 Правног факултета, 
број: 850/15 од 22.09.2014. године и мишљења Већа научних области 
правно-економских наука, број: 61202-4484/2-14 од 14.10.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Владимир Павић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за Међународноприватну 
ужу научну област. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 06.05.2014. године у листу „Службени 
гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за Међународноприватну ужу научну област, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 04.07.2014. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 22.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Владимир Павић изабере у 
звање редовног професора.

Правни факултет је дана 03.10.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Владимир 
Павић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Правног 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4484/3-14)

 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 Правног факултета, 
број: 472/13 од 22.09.2014. године и мишљења Већа научних области 
правно-економских наука, број: 61202-4485/2-14 од 14.10.2014. године, 
Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Наташа Делић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област 
Кривично право. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 17.06.2014. године у листу „Службени 
гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Кривично право, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.07.2014. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 22.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Наташа Делић изабере у звање 
редовног професора.
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Правни факултет је дана 03.10.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Наташа 
Делић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Правног 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4485/3-14)

 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 Правног факултета, број: 1189/14 од 22.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-4486/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Жика Бујуклић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Правни факултет, за ужу научну област 
Правна историја. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Правни факултет је дана 30.05.2014. године у листу „Службени 
гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Правна историја, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.08.2014. године 
преко огласне табле и Библиотеке Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Правног факултета, на 
седници одржаној дана 22.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Жика Бујуклић изабере у 
звање редовног професора.
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Правни факултет је дана 03.10.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Жика 
Бујуклић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Правног 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4486/3-14)

 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 Економског факултета, број: 2504/3 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-4473/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Гаљина Огњанов у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Економски факултет, за Пословна економија 
и менаџмент – Тржишно комуницирање и Односи с јавношћу. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Економски факултет је дана 21.05.2014. године у листу „Послови“ 
објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент – Тржишно комуницирање и 
Односи с јавношћу, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 08.07.2014. године у 
листу „Новости“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Економског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Гаљина Огњанов изабере у 
звање редовног професора.
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Економски факултет је дана 25.09.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Гаљина 
Огњанов може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Економског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4473/3-14)

 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 
политичких наука, број: 11-2913/1 од 09.10.2014. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-4599/2-
14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слободан Марковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, за 
Политиколошко-социолошке студије. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 30.07.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора 
или ванредног професора, за ужу научну област Политиколошко-
социолошке студије, због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 01.09.2014. године 
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 09.10.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Слободан Марковић изабере 
у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 10.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 10.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Слободан 
Марковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Факултета политичких 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, 12. новембар 2014. године; Број: 61202-4599/3-14)

 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 
политичких наука, број: 11-2506/1 од 11.09.2014. године и мишљења 
Већа научних области правно-економских наука, број: 61202-4173/2-
14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 
12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Сања Данковић-Степановић у звање редовног 
професора на Универзитету у Београду – Факултет политичких наука, 
за Међународно-правну ужу научну област. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет политичких наука је дана 14.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора или 
ванредног професора, за Међународно-правну ужу научну област, 
због истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.07.2014. године 
преко Библиотеке, огласне табле и сајта Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета политичких 
наука, на седници одржаној дана 11.09.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Сања Данковић-Степановић 
изабере у звање редовног професора.
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Факултет политичких наука је дана 18.09.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Сања 
Данковић-Степановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Факултета политичких 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, 12. новембар 2014. године; Број: 61202-4173/3-14)

 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.4/34 
од 27.08.2014. године и мишљења Већа научних области правно-
економских наука, број: 61202-3916/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат 
Универзитета, на седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слађана Бенковић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет организационих наука, за ужу 
научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет организационих наука је дана 04.06.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Финансијски менаџмент, рачуноводство и ревизија, 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.07.2014. 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 27.08.2014. године, донело је одлуку 
о утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Бенковић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет организационих наука је дана 29.08.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Слађана 
Бенковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
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, 12.11.2014. године; Број: 61202-3916/3-14)

 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: 371/2 од 09.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-3964/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Божидар Бановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за ужу научну 
област Правне науке. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет безбедности је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Правне науке, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.06.2014. године 
преко Библиотеке Факултета и у Дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 09.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Божидар Бановић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 09.09.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Божидар 
Бановић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
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. новембар 2014. године; Број: 61202-3964/3-14)

 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: 329/3 од 18.07.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-3753/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Слађана Бабић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за ужу научну 
област Студије цивилне заштите и заштите животне средине. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет безбедности је дана 26.03.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне 
средине, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 28.05.2014. године 
преко Библиотеке Факултета и у Дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 18.07.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Слађана Бабић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 18.07.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Слађана 
Бабић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
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. новембар 2014. године; Број: 61202-3753/3-14)

 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: 329/2 од 18.07.2014. 
године и мишљења Већа научних области правно-економских наука, 
број: 61202-3754/2-14 од 14.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Зоран Драгишић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Факултет безбедности, за ужу научну 
област Студије безбедности. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Факултет безбедности је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Студије безбедности, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 17.06.2014. године 
преко Библиотеке Факултета и у Дневном листу „Политика“.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Факултета безбедности, 
на седници одржаној дана 18.07.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Зоран Драгишић изабере у 
звање редовног професора.
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Факултет безбедности је дана 18.07.2014. 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 07.10.2014. 
године.

Веће научних области правно-економских наука, на седници 
одржаној дана 14.10.2014. године дало је мишљење да се др Зоран 
Драгишић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
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. новембар 2014. године; Број: 61202-3754/3-14)

 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 Стоматолошког факултета, број: 4/43 од 23.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4683/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Војкан Лазић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Стоматолошки факултет је дана 29.04.2014. године у листу 
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 02.06.2014. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета, 
на седници одржаној дана 23.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Војкан Лазић изабере у звање 
редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 06.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области Стоматолошких наука, на седници 
одржаној дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Војкан 
Лазић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4683/3-14)

 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 Стоматолошког 
факултета, број: 4/42 од 23.09.2014. године и мишљења Већа научних 
области медицинских наука, број: 61202-4682/2-14 од 28.10.2014. 
године, Сенат Универзитета, на седници одржаној 12.11.2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Ивица Станчић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Стоматолошки факултет, за ужу научну 
област Клиничке стоматолошке науке. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Стоматолошки факултет је дана 29.04.2014. године у листу 
„Службени гласник РС“ објавио конкурс за избор у звање редовног 
професора, за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, због 
истека изборног периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 03.06.2014. године 
преко огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Стоматолошког факултета, 
на седници одржаној дана 23.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Ивица Станчић изабере у 
звање редовног професора.
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Стоматолошки факултет је дана 06.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области Стоматолошких наука, на седници 
одржаној дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Ивица 
Станчић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Стоматолошког 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4682/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2843/2 од 15.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4869/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (нефрологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Сања Симић-Огризовић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Сања Симић-
Огризовић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4869/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2847/2 од 15.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4868/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Бранислава Миленковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (пулмологија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (пулмологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Бранислава Миленковић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Бранислава 
Миленковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4868/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2846/2 од 15.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4867/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милош Жарковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (ендокринологија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милош Жарковић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Милош Жарковић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4867/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2845/2 од 15.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4866/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Светлана Вујовић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (ендокринологија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Светлана Вујовић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Светлана Вујовић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4866/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 3653/2 од 15.10.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4865/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Драгољуб Билановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 09.07.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 15.09.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 15.10.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Драгољуб Билановић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 20.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Драгољуб Билановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4865/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LII, број 182, 24. децембар 2014. 89

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 Медицинског факултета, број: 2736/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4681/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Маринко Жувела у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Маринко Жувела изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Маринко Жувела 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4681/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2659/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4680/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Радисав Шћепановић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија), 
због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Радисав Шћепановић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Радисав Шћепановић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4680/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2878/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4679/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Биљана Путниковић-Тошић 
изабере у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Биљана Путниковић-
Тошић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4679/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2841/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4677/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Александар Нешковић у звање редовног професора 
на Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Интерна медицина (кардиологија). 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Интерна медицина (кардиологија), због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 25.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Александар Нешковић изабере 
у звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Александар 
Нешковић може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4677/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2852/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4676/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Мирјана Костић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Педијатрија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Педијатрија, због потреба Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Мирјана Костић изабере у 
звање редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Мирјана Костић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4676/3-14)

 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 Медицинског факултета, број: 2739/2 од 24.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4675/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Милан Ђукић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Медицински факултет, за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Медицински факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, 
за ужу научну област Гинекологија и акушерство, због потреба 
Факултета.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 18.08.2014. године 
преко сајта и огласне табле Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Медицинског факултета, 
на седници одржаној дана 24.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Милан Ђукић изабере у звање 
редовног професора.
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Медицински факултет је дана 07.10.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Милан Ђукић може 
изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Медицинског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4675/3-14)

 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 Фармацеутског факултета, број: 1839/1 од 11.09.2014. 
године и мишљења Већа научних области медицинских наука, број: 
61202-4149/2-14 од 28.10.2014. године, Сенат Универзитета, на 
седници одржаној 12.11.2014. године, донео је

О Д Л У К У

БИРА СЕ др Јелена Паројчић у звање редовног професора на 
Универзитету у Београду – Фармацеутски факултет, за ужу научну 
област Фармацеутска технологија. 

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

Фармацеутски факултет је дана 28.05.2014. године у листу 
„Послови“ објавио конкурс за избор у звање редовног професора, за 
ужу научну област Фармацеутска технологија, због истека изборног 
периода.

Извештај Комисије за припрему извештаја о пријављеним 
кандидатима стављен је на увид јавности дана 11.07.2014. године 
преко сајта и архиве Факултета.

На основу предлога Комисије за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима, Изборно веће Фармацеутског факултета, 
на седници одржаној дана 11.09.2014. године, донело је одлуку о 
утврђивању предлога да се кандидат др Јелена Паројчић изабере у 
звање редовног професора.
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Фармацеутски факултет је дана 16.09.2014. године доставио 
Универзитету комплетан захтев за избор у звање на прописаним 
обрасцима.

Универзитет је комплетну документацију коју је доставио 
Факултет ставио на web страницу Универзитета дана 21.10.2014. 
године.

Веће научних области медицинских наука, на седници одржаној 
дана 28.10.2014. године дало је мишљење да се др Јелена Паројчић 
може изабрати у звање редовног професора.

Сенат Универзитета, на седници одржаној дана 12.11.2014. 
године разматрао је захтев Фармацеутског 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. новембар 2014. године; Број: 61202-4149/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.



Година LII, број 182, 24. децембар 2014. 103

На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
aутентично тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11- 
пречишћен текст, 167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Већа за студије 
при Универзитету, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 12. новембра 2014. 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 2014/2015. годину

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 2014/2015. 
годину, и то:

У складу са Одлуком о акредитацији студијског програма мастер 
академских студија Рачунарство у друштвеним наукама број 612-00-
01402/2014-04 од 26. септембра 2014. године уписаће се укупно 35 
студената (ослобођени плаћања школарине).

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 6-5109/3-14)

 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, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – 
аутентично тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен 
текст, 167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на 
седници одржаној 12. новембра 2014. године донео је 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2014/2015.годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду
 
У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 

2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 
2014. године додаје се студијски програм мастер академских студија 
Рачунарство у друштвеним наукама који се изводи на Универзитету. 
Настава на студијском програму започеће у летњем семестру школске 
2014/15. год. 

Настава на студијском програму мастер академских студија 
Образовне политике такође ће започети у летњем семестру школске 
2014/15. године

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 06-5109/4-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хума-
нистичких наука број 06:61201-4518/2-2014 од 3. новембра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 12. новембра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма основних 
академских студија права (240 ЕСПБ).

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 7. октобра 2014. године поднео Универзитету у 
Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 22. септембра 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 3. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 61201-4518/4-14)

 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, 
93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. тачка 4. 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а у складу са 
Правилником о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета 
у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације друштвено-хума-
нистичких наука број 06:61201-4518/3-2014 од 3. новембра 2014. године, 
Сенат Универзитета на седници одржаној 12. новембра 2014. године, 
донео је

О Д Л У К У

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

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

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

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:
Факултет је дана 7. октобра 2014. године поднео Универзитету у 

Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма из 
става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета број 612-00-01192/2013-04 од 14. фебруара 2014. 
године. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог студијског 
програма на седници одржаној 22. септембра 2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 3. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета, те 
предложило Сенату доношење измена и допуна студијског програма, 
што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као у изреци.

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 61201-4518/5-14)

 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, 93/12, 89/13, 99/14 и 100/07 – aутентично тумачење), члана 42. 
тачка 4. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 167/12, 172/13 и 178/14), а 
у складу са Правилником о доношењу студијског програма („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 139/07), a на предлог Већа групације 
друштвено-хуманистичких наука број 06: 61201-4349/2-2014 од 3. 
новембра 2014. године, Сенат Универзитета на седници одржаној 12. 
новембра 2014. године, донео је 

О Д Л У К У

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

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

3. Савладавањем садржаја студијског програма из става 1. ове 
одлуке стичe се НАУЧНИ НАЗИВ: доктор наука – правне науке.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

Факултет је дана 26. септембра 2014. године поднео Универзитету 
у Београду предлог за доношење измена и допуна студијског програма 
из става 1. ове одлуке, који је акредитован одлуком Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета број 612-00-01192/2013-04 од 
14. фебруара 2014. године. У оквиру листе изборних предмета на 
Правноисторијској ужој научној области уводи се изборни предмет 
Улога римског уговора о продаји у развоју европског приватног права, 
а на Управноправној ужој научној области уводи се изборни предмет 
Заштита права на здраву животну средину у управном поступку и 
управном спору. Наставно-научно веће Факултета утврдило је предлог 
студијског програма на седницама одржаним 30. јуна и 22. септембра 
2014. године. 

Веће групације друштвено-хуманистичких наука на седници 
одржаној 3. новембра 2014. године размотрило је предлог Факултета 
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наука на седници одржаној 3. новембра 2014. године размотрило је 
предлог Факултета, те предложило Сенату доношење измена и допуна 
студијског програма, што је Сенат и усвојио, те је донета одлука као 
у изреци.

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 61201-4349/3-14)

 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), а на предлог Већa за студије при Универзитету, број: 612-
4797/I-11.2-14 од 05. новембра 2014. године, Сенат Универзитета на 
седници одржаној 12. новембра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У 

1. ДОНОСЕ СЕ измене и допуне студијског програма мастер 
академских студија Религија у друштву, култури и европским 
интеграцијама (120 ЕСПБ).

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е:

На основу искуства са првом генерацијом студената на овом 
програму, показало се неопходним доношење следећих измена и 
допуна студијског програма:

1. реализација наставе на предмету Протестанска црква: 
Уместо доц. др Зорана Крстића са Правословано-богословског 

факултета Универзитета у Београду, наставу ће изводити доц. др 
Раде Кисић са Правословано-богословског факултета Универзитета у 
Београду.

2.Увођење новог изборног предмета: Основе социлошког 
приступа религији

Наставу на предмету реализоваће доц. др Зорана Крстића са 
Правословано-богословског факултета Универзитета у Београду.

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 06–5109/5-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 612-4797/I-14.1-14 од 05. новембра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 12. новембра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАњУ ЧЛАНОВА 

ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ 
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕњЕРСТВО И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ

Именују се чланови Програмског савета:
1. Проф. др Мирјана Поповић, Електротехнички факултет, председник
2. Доц. др Зоран Шеварaц, Факултет организационих наука, заменик 
председника
3. Проф. др Љубица Константиновић, Медицински факултет
4. Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет
5. Проф. др Горан Бачић, Факултет за физичку хемију, Београд
6. Проф. др Ненад Филиповић, Факултет за машинство и 
грађевинарство, Универзитет у Крагујевцу
7. Проф. др Тома Јовановић, Медицински факултет, Београд
8. Проф. др Ирини Рељин, Електротехнички факултет, Београд
9. Проф. др Александар Седмак, Машински факултет, Београд

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 06–5109/8-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 612-4797/I-12.1-14 од 05. новембра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 12. новембра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАњУ ЧЛАНОВА 

ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

ОБЛАСТ: EВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И 
УПРАВЉАњЕ КРИЗОМ (EUROPEAN AND INTERNATIONAL POLI-
CIES AND CRISIS MANAGAMENT)

Именују се чланови Програмског савета:
1. Проф. др Зоран Крстић, Факултет политичких наука, председник
2. Проф. др Марија Богдановић, Филозофски факултет, заменик 
председника 
3. Проф. др Биљана Радивојевић, Економски факултет
4. Проф. др Мирјана Бобић, Филозофски факултет
5. доц. др Ивана Крстић, Правни факултет

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 06–5109/7-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу члана 51. став 11. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст, 
167/12, 172/13, 178/14), а на предлог Већa за студије при Универзитету, 
број: 612-4797/I-11.1-14 од 05. новембра 2014. године, Сенат 
Универзитета на седници одржаној 12. новембра 2014. год., донео је 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАњУ ЧЛАНОВА 

ПРОГРАМСКОГ САВЕТА ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ 
И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА (120 ЕСПБ)

Именују се чланови Програмског савета:
1. проф. др Богољуб Шијаковић, Православно-богословски факултет 
(председник)
2. проф. др Сима Аврамовић, Правни факултет (заменик председник)
3. проф. др Жарко Требјешанин, Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 
4. доц. др Зоран Крстић, Православно-богословски факултет
5. проф. др Зорица Томић, Филолошки факултет

(Београд, 12. новембар 2014. године; Број: 06–5109/6-14)

 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, 93/12, 89/13 и 100/07 – аутентично 
тумачење) и члана 41. тачка 31. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. jула 2014. године донео је 

О Д Л У К У  
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАњУ КОНКУРСА 

за упис студената на студије првог, другог и трећег степена  
за школску 2014/2015. годину, на студијске програме  

чији су носиоци факултети у саставу Универзитета у Београду*

У Конкурсу за упис на основне и итегрисане академске студије 
у школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. 
априла 2014. године додају се следећи студијски програми: Интегрисане 
академске студије архитектура који изводи Архитектонски факултет и 
Економија, пословно управљање и статистика (180 ЕСПБ) који изводи 
Економски факултет.

У Конкурсу за упис на основне струковне студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. 
године додаје се следећи студијски програм: Орална хигијена.

У Конкурсу за упис на специјалистичке струковне студије у 
школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. 
априла 2014. године додаје се следећи студијски програм: Орална 
хигијена.

У Конкурсу за упис на мастер академске студије у школској 
2014/2015. години расписаном на седници одржаној 16. априла 2014. 
године додају се следећи студијски програм: Унутрашња архитектура 
који изводи Архитектонски факултет, Пословна аналитика и 
Управљање пословањем које изводи Факултет организационих 
наука.

У Конкурсу за упис на специјалистичке академске студије 
у школској 2014/2015. години расписаном на седници одржаној 
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16. априла 2014. године додају се следећи студијски програм: 
Пројектовање и наслеђе који изводи Архитектонски факултет и 
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у 
високоградњи који изводи Грађевински факултет.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 06-3420/4-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

*Исправка Одлуке објављене у Гласнику бр. 181.
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На основу члана 84. Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“ број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 100/07 – aутентично 
тумачење), a у складу са чланом 80. Статута Универзитета у Београду 
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћен текст, 
167/12, 172/13, 178/14) а на предлог Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, Сенат Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 16. јула 2014. 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 2014/2015. годину*

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 2014/2015. 
годину, и то:

У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-00501/1/2013-04 од 13. септембра 2013. године, 
у школској 2014/2015. години уписаће се:

– на Електротехничком факултету на студијски програм 
основних академских студија Електротехника и рачунарство 
укупно 540 студената, и то 400 на терет буџета и 140 у статусу 
самофинансирајућих, а на на студијски програм основних академских 
студија Софтверско инжењерство укупно 120 студената, и то 20 на 
терет буџета и 100 у статусу самофинансирајућих.

У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-00789/2014-04 од 11. јула 2014. године, у 
школској 2014/2015. години уписаће се:

– на Стоматолошком факултету на студијски програм основних 
струковних студија Орална хигијена укупно 48 студената (сви 
у статусу самофинансирајућих); на програм специјалистичких 
струковних студија Орална хигијена укупно 10 студената (сви у 
статусу самофинансирајућих).
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У складу са Одлуком Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета број: 612-00-02696/2013-04 од 9. априла 2014. године 
уписаће се:

– на Архитектонском факултету на студијски програм 
специјалистичких академских студија Пројектовање и наслеђе укупно 
27 студената, сви у статусу самофинансирајућих.

(Београд, 16. јул 2014. године; Број: 06-3420/3-14)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

*Исправка Одлуке објављене у Гласнику бр. 181.
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На основу члана 4. а у вези са чл. 3. и 11. Правилника о већима 
научних области на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета 
у Београду“ број 134/07, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), на предлог 
Наставно-научног већа Електротехничког факултета број 1534/1 од 
9.9.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Зоран Радосављевић, ред. проф. 
Електротехничког факултета, чланства у Већу научних области 
природно-математичких наука.

2. Именујe се др Ненад Цакић, ред. проф. Електротехничког  
факултета, за члана Већа научних области природно-математичких 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких 
наука траје до30. новембра 2016. године.

(Београд, 15. септембар 2014. године; Број: 612-3977/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

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

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАњУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ВЕЋА 

НАУЧНИХ ОБЛАСТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

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

I
Веће научних области медицинских наука
Секретар Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши саветник
Заменик секретара Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -виши 

саветник
II

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник - стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Лука Димитријевић , дипл. правник - 

стручни сарадник
III

Веће научних области правно- економских наука 
Секретар Већа: Гордана Бојовић, дипл. правник -виши саветник 
Заменик секретара Већа: Бранка Терзић, дипл. правник - виши 

саветник
IV

Веће научних области природно-математичких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Tамара Кнежевић, дипл. правник - 

стручни сарадник 
V

Веће научних области техничких наука
Секретар Већа: Лука Димитријевић, дипл. правник - стручни 

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

VI
Веће научних области грађевинско-урбанистичких наука
Секретар Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник -стручни 

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

стручни сарадник 
VII

Веће научних области природних наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник - 

стручни сарадник 
VIII

Веће научних области биотехничких наука
Секретар Већа: Марко Царевић, дипл. правник -стручни сарадник
Заменик секретара Већа: Тамара Кнежевић, дипл. правник - 

стручни сарадник 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Гласнику Универзитета у Београду”. 

3. Ступањем на снагу овог решења ставља се ван снаге решење 
02 Број: 612-21108/2012 од 17. 10.2012. године.

(Београд, 17. септембар 2014. године; Број: 612-4108/2014)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), на предлог 
Научног већа Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ број 1463 од 23.9.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Никола Танић, научни саветник у Институту 
за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ , чланства у Већу 
научних области природних наука, због постављења на функцију у 
државном органу.

2. Именујe се др Весна Перић Матаруга, научни саветник у 
Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за члана 
Већа научних области природних наука.

3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до 
30. новембра 2016. године.

(Београд, 25. септембар 2014. године; Број: 612-4277/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог 
Наставно-научног већа Филозофског факултета број 1374/1 од 
1.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Леон Којен, редовни професор Филозофског 
факултета, чланства у Већу научних области друштвено-хуманистичких 
наука, због пензионисања.

2. Именујe се др Живан Лазовић, редовни професор Филозофског 
факултета, за члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области друштвено-хуманистичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 1. октобар 2014. године; Број: 61202-4419/2-2014)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а на предлог 
Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета број 
35/282 од 10.10.2014. године, доносим 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАњУ ЧЛАНА ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Слободан Шербановић, ред. проф. Технолошко-
металуршког факултета, чланства у Већу научних области техничких 
наука.

2. Именујe се др Мирјана Кијевчанин, ред. проф. Технолошко-
металуршког факултета, за члана Већа научних области техничких 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
30. новембра 2016. године.

(Београд, 15. октобар 2014. године; Број: 612-4628/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11и 180/14), 
решења о замењивању ректора универзитета број 612-731/6 од 20. 
октобра 2014. године, на предлог Наставно-научног већа Факултета за 
физичку хемију број 109/1 од 15.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНИХ НАУКА

1. Разрешава се др Јелена Радић-Перић, редовни професор 
Факултета за физичку хемију, чланства у Већу научних области 
природних наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Боривој Аднађевић, редовни професор Факултета 
за физичку хемију, за члана Већа научних области природних наука.

3. Мандат члана Већа научних области природних наука траје до 
30. новембра 2016. године.

(Београд, 22. октобар 2014. године; Број: 612-4802/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), 
решења о замењивању ректора универзитета број 612-731/6 од 20. 
октобра 2014. године, на предлог Наставно-научног већа Грађевинског 
факултета број 403/2 од 16.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Милутин Обрадовић, редовни професор 
Грађевинског факултета, чланства у Већу научних области природно-
математичких наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Драган Благојевић, редовни професор 
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области природно-
математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 23. октобар 2014. године; Број: 612-4822/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), на 
предлог Наставно-научног већа Грађевинског факултета број 430/2 од 
21.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Станко Брчић, редовни професор Грађевинског 
факултета, чланства у Већу научних области техничких наука, због 
одласка у пензију.

2. Именујe се др Мира Петронијевић, редовни професор 
Грађевинског факултета, за члана Већа научних области техничких 
наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
30. новембра 2016. године.

(Београд, 27.октобар 2014. године; Број: 612-4862/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), на 
предлог Наставно-научног већа Машинског факултета број 2086/2 од 
24.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Бошко Рашуо, редовни професор Машинског 
факултета, чланства у Већу научних области техничких наука, због 
одласка у пензију.

2. Именујe се др Војкан Лучанин, редовни професор Машинског 
факултета, за члана Већа научних области техничких наука.

3. Мандат члана Већа научних области техничких наука траје до 
30. новембра 2016. године.

(Београд, 30. октобар 2014. године; Број: 612-4957/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), на 
предлог Наставно-научног већа Архитектонског факултета број 01-
1306/2-3 од 8.9.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Милан Глишић, редовни професор 
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Бранислав Жегарац, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 31. октобар 2014. године; Број: 612-4988/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11, 165/11 и 180/14), на 
предлог Наставно-научног већа Архитектонског факултета број 01-
1979/2-3 од 13.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор 
Архитектонског факултета, чланства у Већу научних области 
грађевинско-урбанистичких наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се Владимир Лојаница, редовни професор 
Архитектонског факултета, за члана Већа научних области 
грађевинско-урбанистичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области грађевинско-
урбанистичких наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 31. октобар 2014. године; Број: 612-4988/3)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), а предлог 
Наставно-научног већа Економског факултета број 3973/1 од 31. 
10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Јуриј Бајец,  редовни професор Економског 
факултета,чланства у Већу научних области правно-економских наука, 
због одласка у пензију.

2. Именује се др Миомир Јакшић, редовни професор Економског 
факултета, за члана Већа научних области правно-економских наука.

3. Мандат члана Већа научних области правно-економских наука 
траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 4. новембар 2014. године; Број: 612-5037/2-2014)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), на предлог 
Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета број 
35/281 од 10.10.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Нада Миличић, редовни професор 
Технолошко-металуршко факултета, чланства у Већу научних области 
природно-математичких наука.

2. Именујe се др Рајко Шашић, редовни професор Технолошко-
металуршког факултета, за члана Већа научних области природно-
математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 5. новембар 2014. године; Број: 612-5048/2)

 РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

 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, 150/09, 158/10, 164/11 и 165/11), решења о 
замењивању ректора Универзитета број 612-731/8 од 24. новембра 2014. 
године, на предлог Наставно-научног већа Факултета организационих 
наука 05-01 број 3/105 од 5.11.2014. године, доносим 

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

ОБЛАСТИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

1. Разрешава се др Вера Вујчић, редовни професор Факултета 
организационих наука, чланства у Већу научних области природно-
математичких наука, због одласка у пензију.

2. Именујe се др Милица Стојановић, редовни професор 
Факултета организационих наука, за члана Већа научних области 
природно-математичких наука.

3. Мандат члана Већа научних области природно-математичких 
наука траје до 30. новембра 2016. године.

(Београд, 25. новембар 2014. године; Број: 612-5177/2)

 ЗАМЕњУЈЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА 
 П Р О Р Е К Т О Р

 Проф. др Миодраг Поповић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и судије 
др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан П. 
Илић, Катарина Манојловић Андрић, др Агнеш Картаг Одри, др Боса 
Ненадић, мр Милан Марковић, др Драгиша Б. Слијепчевић, Милан 
Станић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин 
Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тач. 1. 
и 3. Устава Републике Србије, на седници одржаној 30. октобра 2014. 
године, донео је

О Д Л У К У

Утврђује се да одредба члана 85. став 3. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 162/11-пречишћени 
текст, 167/12, 172/13 и 178/14), у делу који се односи на одређивање 
статуса студента из става 2. овог члана Статута, у време важења, није 
била у сагласности са Уставом и законом.

О Б Р А З Л О Ж Е њ Е

I

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка 
за оцену уставности и законитости одредаба члана 85. ст. 2. и 
3. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 162/11-пречишћени текст). У иницијативи се наводи 
да, према одредбама члана 85. ст. 2. и 3. Статута, на неки од факултета 
Универзитета у Београду, студент неког другог универзитета у Србији, 
па чак и да оствари максималних 60 европски преносивих бодова 
(ЕСПБ), може се уписати само у статусу самофинансирајућег студента. 
Стога, иницијатор сматра да су ове одредбе Статута у супротности са 
одредбама члана 21. ст. 1. и 3. Устава, којима је „зајемчена једнакост 
свих пред Уставом и законом“ и „забрањена свака дискриминација, 
непосредна и посредна, по било ком основу“, па и по основу тога да је 
неко услед друштвеног порекла или имовног стања уписао факултет ван 
састава Универзитета у Београду, односно у „унутрашњости“ Србије. 
Иницијатор, такође, сматра да су ове одредбе Статута у супротности 
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са одредбом члана 71. став 3. Устава, којом је утврђено да сви грађани 
имају, под једнаким условима, приступ високошколском образовању. 
У иницијативи се даље наводи да оспорене одредбе Статута нису у 
сагласности ни са одредбама члана 87. став 3. и члана 88. ст. 1, 2. и 
3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/13), којима 
су прописана правила студија и одређен статус студената, као ни са 
одредбом члана 124. став 1. истог закона, којим је прописано прелазно 
решење о потребном броју ЕПСБ бодова (48, уместо 60 ЕПСБ бодова) 
за буџетско финансирање студента у школској 2009/2010, односно 
2010/2011. години. Наиме, иницијатор сматра да се оспореним 
одредбама Статута студентима са факултета из „унутрашњости“ не 
даје могућност да се на више године студија упишу као буџетски 
студенти не са освојених 48 ЕСПБ бодова, него ни са освојених 60 
ЕСПБ бодова, чиме се, према мишљењу подносиоца иницијативе, 
стварају студенти „првог и другог реда“, односно да студенти из 
„унутрашњости“ Србије имају приступ Универзитету у Београду 
само као студенти који плаћају школарину, односно као да су страни 
држављани. На крају иницијатор сматра да оспорене одредбе члана 
85. ст. 2. и 3. Статута нису у сагласности ни са одредбом члана 91. став 
2. Устава, којом је утврђено да је „обавеза плаћања пореза и других 
дажбина општа“, јер грађани из „унутрашњости“ Србије морају да 
плаћају порез из кога се финансира и Универзитет у Београду, док 
деца тих истих пореских обвезника не могу да буду буџетски студенти 
приликом преласка на више године студија на овом Универзитету, иако 
имају потребан број ЕСПБ бодова за буџетско финансирање студија. 

У одговору доносиоца оспореног акта наводи се да је чланом 
1. Одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду, 
коју је донео Савет Универзитета у Београду, на седници одржаној 22. 
јануара 2014. године и која је објављен у „Гласнику Универзитета у 
Београду“, број 178, од 21. марта 2014. године, члан 85. Статута брисан. 

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио: 
Савет Универзитета у Београду донео је оспорени Статут, на 

седници одржаној 5. и 14. септембра 2006. године, који је ступио на 
снагу 18. септембра 2006. године. Након већег броја измена и допуна 
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овог акта које су усвојене до 2011. године, Одбор за статутарна питања 
је, на основу овлашћења Савета Универзитета у Београду од 19. 
априла 2011. године, утврдио пречишћени текст Статута Универзитета 
у Београду, који је објављен у „Гласнику Универзитета у Београду“, 
број 162/11, а који садржи основни текст Статута, као и његове 
измене и допуне, објављене у „Гласнику Универзитета у Београду“, 
број 131/06, број 140/08, број 143/08, број 150/09 и број 160/11. Након 
објављивања пречишћеног текста Статута, Савет Универзитета у 
Београду је усвојио још три одлуке о изменама и допунама овог акта, 
и то: на седници одржаној 15. маја 2012. године – Одлуку о изменама 
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 
број 167/12), на седници одржаној 22. априла 2013. године – Одлуку 
о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду“, број 172/13) и на седници одржаној 
22. јануара 2014. године – Одлуку о изменама и допунама Статута 
Универзизеза у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 
178/14). Последњим изменама и допунама овог статута извршеним у 
јануару 2014. године члан 85. Статута је брисан, тако да је наведени 
члан Статута у целини престао да важи 29. марта 2014. године, на 
основу члана 1. Одлуке о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 178/14).

Поводом поднете иницијативе, Уставни суд је најпре утврдио 
да се разлози оспоравања из иницијативе суштински односе само на 
одредбу члана 85. став 3. Статута, односно на утврђивање статуса 
студента приликом његовог преласка из једне високошколске установе 
на другу, када се уписује на вишу годину студија, а не и на услове за 
тај прелазак, који су прописани оспореном одредбом става 2. истог 
члана Статута, тако да је Уставни суд спровео поступак нормативне 
контроле само у односу на члан 85. став 3. Статута.

Имајући у виду да је иницијатива поднета у време важења 
члана 85. Статута, као и да је у току поступка пред Уставним судом 
овај члан у целини престао да важи, Суд је, сагласно одредби члана 
64. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/07, 
99/11 и 18/13-Одлука УС), спровео поступак оцене уставности и 
законитости оспорене одредбе члана 85. став 3. Статута у време њеног 
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важења. Наведеном одредбом Закона је прописано да кад је у току 
поступка општи акт престао да важи или је усаглашен са Уставом, 
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним 
међународним уговорима или законом, али нису отклоњене последице 
неуставности или незаконитости, Уставни суд може одлуком утврдити 
да општи акт није био у сагласности с Уставом, општеприхваћеним 
правилима међународног права, потврђеним међународним 
уговорима или законом, као и да ова одлука Уставног суда има исто 
правно дејство као и одлука којом се утврђује да општи акт није у 
сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног 
права, потврђеним међународним уговорима или законом.

Одредбама члана 85. ст. 2. и 3. Статута било је прописано да се 
на вишу годину студија може уписати студент друге високошколске 
установе, који је стекао право на упис наредне године студија на 
факултету са којег прелази и који је, на основу признавања положених 
испита са факултета са којег долази, у могућности да упише предмете 
наредне године студија на факултету на који прелази у вредности од 
најмање 37 ЕСПБ бодова, као и да се ово лице може уписати само као 
самофинансирајући студент и да се не убраја у одобрени број студената 
за одређени студијски програм. Из наведеног следи да су овим 
одредбама Статута били регулисани услови за упис на вишу годину 
студија студента из других високошколских установа, као и њихов 
статус приликом преласка из једне високошколске установе у другу. 

II
За оцену уставности оспорених одредаба Статута, према оцени 

Уставног суда, од значаја су одредбе Устава Републике Србије којима је 
утврђено: да је правни поредак јединствен и да уређење власти почива 
на подели власти на законодавну, извршну и судску (члан 4. ст. 1. и 
2.); да су пред Уставом и законом сви једнаки, да је забрањена свака 
дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а 
нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног 
порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, 
имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког 
инвалидитета (члан 21. ст. 1. и 3.); да сви грађани имају, под једнаким 
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условима, приступ високошколском образовању (члан 71. став 3.); 
да Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, систем у 
области образовања (члан 97. тачка 10.); да се средства из којих се 
финансирају надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе обезбеђују из пореза и других прихода 
утврђених законом, да је обавеза плаћања пореза и других дажбина 
општа и да се заснива на економској моћи обвезника (члан 91.).

Ради целовитијег сагледавања спорних уставноправних питања 
у овом предмету, Уставни суд је имао у виду и поједине одредбе 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), којима је 
прописано: да се између различитих студијских програма може вршити 
преношење ЕСПБ бодова, да се критеријуми и услови преношења 
ЕСПБ бодова прописују општим актом самосталне високошколске 
установе, односно споразумом високошколских установа (члан 31.); да 
је Статут основни општи акт високошколске установе којим се уређује 
организација установе, начин рада, управљање и руковођење, као и 
друга питања од значаја за обављање делатности и рад високошколске 
установе, у складу са законом (члан 46.); да одлуку о броју студената за 
упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета, 
за високошколску установу чији је оснивач Република, доноси Влада, 
по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног 
савета, најкасније два месеца пре расписивања конкурса, да у наредним 
годинама студија број студената из става 3. овог члана високошколска 
установа може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, 
у складу са одлуком надлежног органа високошколске установе (члан 
84. ст. 3. и 4.); да се студент студија првог степена друге самосталне 
високошколске установе, лице које има стечено високо образовање на 
студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу 
са овим законом, може уписати на студије првог степена, под условима 
и на начин прописан општим актом самосталне високошколске 
установе (члан 85. став 7.); да се студент који се финансира из буџета 
опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари 
најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма 
остало мање од 60 ЕСПБ бодова, да се студент који се сâм финансира 
опредељује, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 
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колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако 
му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова, да 
студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према 
предметима за које се определио (члан 87. ст. 3. до 5.); да студент који 
у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се 
у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у 
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, 
у складу са овим законом, да рангирање студената из става 1. овог 
члана обухвата студенте уписане исте школске године на одређени 
студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ 
бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, 
на начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске 
установе, да студент који не оствари право из става 1. овог члана у 
наредној школској години наставља студије у статусу студента који се 
сам финансира (члан 88. ст. 1. до 3.); да изузетно од одредаба члана 88. 
Закона, студент може да се у наредној школској години финансира из 
буџета ако у школској 2009/2010, односно 2010/2011 години оствари 
најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената 
чије се студије финансирају из буџета, у складу са овим законом, да 
рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане 
исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи 
од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању 
студијског програма, на начин и по поступку утврђеним општим актом 
високошколске установе, да студент који не оствари право из става 
1. овог члана у наредној школској години наставља студије у статусу 
студента који се сам финансира (члан 124. ст. 1, 2. и 4.). 

III

Из наведених одредаба Устава следи да је Уставом зајемчено 
право на образовање свим лицима, а да је у погледу високог образовања 
Уставом зајемчено право свим грађанима да под једнаким условима 
могу приступити високошколском образовању и уз гаранцију Републике 
Србије да успешним и надареним ученицима слабијег имовног стања 
омогући бесплатно високошколско образовање, у складу са законом. 
Уставом је такође зајемчена аутономија универзитета, високошколских 
и научних установа, док је законодавцу препуштено да уреди питања 
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која се односе на оснивање школа и универзитета. Уставом је утврђено 
и да универзитети, високошколске и научне установе самостално 
одлучују о своме уређењу и раду, у складу са законом. 

Сагласно наведеним гаранцијама из чл. 71. и 72. Устава, које се 
односе на право на образовање и на аутономију универзитета, као и на 
Уставом утврђену надлежност Републике Србије да уређује и обезбеђује 
систем у области образовања, Народна скупштина је на седници 
одржаној 30. августа 2005. године донела Закон о високом образовању. 
Овим законом су уређни систем високог образовања, услови и начин 
обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга 
питања од значаја за обављање ове делатности. Делатност високог 
образовања је Законом одређена као делатност од посебног значаја 
за Републику Србију, која представља део међународног, а посебно 
европског, образовног, научног, односно уметничког простора. Делатност 
високог образовања обављају високошколске установе, које су одређене 
чланом 32. став 1. Закона о високом образовању, међу које спадају и 
универзитет, односно факултет. Одредбом члана 33. став 1. Закона 
универзитет је одређен као самостална високошколска установа која 
у обављању делатности обједињује образовни и научноистраживачки, 
стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса 
високог образовања, док су факултет, односно уметничка академија 
одређени чланом 34. став 1. Закона као високошколске установе, 
односно високошколске јединице у саставу универзитета, које остварују 
академске студијске програме и развијају научноистраживачки, стручни, 
односно уметнички рад у једној или више области. 

Одредбама чл. 82. до 96. Закона регулисана су питања која се 
односе на услове, начин и поступак уписа студента, статусни положај 
студента и њихова права и обавезе у току студија. У погледу одређивања 
статуса студената одредбом члана 82. став 6. Закона прописано је да 
се студент уписује у статусу студента који се финансира из буџета 
или студента који се сам финансира. Сагласно правилима студија, 
прописаним одредбама члана 87. Закона, предвиђено је да се студент 
који се финансира из буџета опредељује за онолико предмета колико 
је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до 
краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова, односно да 
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се студент који се сâм финансира опредељује, у складу са студијским 
програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари 
најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма 
остало мање од 37 ЕСПБ бодова. У каквом статусу се студент уписује у 
наредну годину студија регулисано је одредбама члана 88. Закона, и то 
тако што је прописано да студент има право да се у наредној школској 
години финансира из буџета уколико оствари свих 60 ЕСПБ бодова и 
уколико се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије 
финансирају из буџета, у складу са овим законом. Рангирање ових 
студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени 
студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова 
и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин 
и по поступку утврђеним општим актом високошколске установе. У 
случају да студент не оствари ово право на предвиђен начин, у наредној 
школској години му се мења статус, и из студента који се финансира из 
буџета прелази у статус самофинансирајућег студента. 

У погледу прописивања услова и начина уписа на студије првог 
степена студената из друге самосталне високошколске установе, 
Уставни суд указује да је законодавац регулисање ових питања 
препустио самосталним високошколским установама, на основу 
њихових аката. 

IV
Уставни суд даље истиче да у систему високошколских установа 

у Републици Србији, Универзитет у Београду представља један од 
универзитета са најдужом традицијом, имајући у виду да је основан 
Законом о универзитету из 1905. године, на месту дотадашње Велике 
школе у Београду. 

Сагласно одредби члана 47. став 1. Закона о високом образовању, 
којом је прописано да се организација високошколске установе 
уређује статутом, у складу са актом о оснивању и овим законом, 
Савет Универзитета у Београду је донео Статут као највиши 
правни акт ове високошколске установе. Статутом Универзитета 
у Београду, у складу са Законом о високом образовању, уређују се 
организација, делатност и пословање Универзитета у Београду, статус 
високошколских јединица у његовом саставу, састав, надлежност и 
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начин одлучивања универзитетских органа и тела, установљавање и 
извођење универзитетских студија, статус наставника, сарадника и 
другог универзитетског особља, статус студената, научно и развојно 
истраживање, као и друга питања од значаја за Универзитет. 

У делу Статута којим су регулисана питања правног положаја 
студената на Универзитету у Београду, одредбама члана 85. овог акта 
била су регулисана и питања уписа на студијски програм студената из 
других високошколских установа, и то под којим условима се може 
студент друге године основних студија другог универзитета, односно 
друге високошколске установе уписати на прву годину основних 
студија без пријемног испита, као и услови под којима се може на вишу 
годину студија уписати студент друге високошколске установе. Тако 
је одредбом члана 85. став 2. Статута било предвиђено да студент који 
жели да се упише на вишу годину студија на некој другој високошколској 
установи мора да испуни следеће услове: најпре мора да је стекао право 
на упис наредне године студија са факултета са кога прелази, затим 
да му је Наставно-научно веће факултета на који прелази признало 
положене испите са факултета са кога долази, као и да на основу тих 
признатих испита може да упише предмете наредне године студија на 
факултету на који прелази у вредности од најмање 37 ЕПСБ бодова, што 
представља доњу границу за одређивање статуса самофинансирајућег 
студента, сагласно Закону о високом образовању, док је ставом 5. овог 
члана Статута било предвиђено да студент не може прећи у другу 
високошколску установу уколико му је до окончања студијског програма 
на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање 
ЕПСБ бодова. Оспореном одредбом става 3. члана 85. Статута, као 
посебан услов за упис наведених студената на вишу годину студија било 
је прописано да се ови студенти могу уписати на другу високошколску 
установу само као самофинансирајући студенти који се не убрајају у 
одобрени број студената за одређени студијски програм. 

Полазећи од законом прописаног овлашћења да се услови и 
начин уписа студената других високошколских установа на основне 
студије прописују општим актом високошколске установе, Уставни 
суд најпре указује да је Савет Универзитета био овлашћен да својим 
актом, тј. Статутом уреди услове и начин уписа на вишу годину студија 
студената из друге високошколске установе. 
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Међутим, оно што је за Уставни суд спорно је да је доносилац 
оспореног акта, ставом 3. члана 85. Статута, прописујући услове за 
упис студената из других високошколских установа на вишу годину 
студија, утврдио и статус ових студента приликом њиховог уписа, и то 
тако што је одредио да ови студенти могу бити само самофинансирајући 
студенти. Из наведеног следи да је оспореном одредбом Статута за 
ове студенте искључена могућност буџетског финансирања студија 
приликом уписа на вишу годину студија на другој високошколској 
установи, односно да су искључени из рангирања студената које се 
врши на крају сваке школске године како би се утврдило у ком статусу 
уписани студенти настављају студије наредне школске године. Наиме, 
као што је већ наведено, статус студента приликом уписа у наредну 
годину основних студија одређен је одредбама члана 88. Закона, и то 
тако што су Законом прописана два кумулативна услова за стицање 
статуса студента који се финансира из буџета у наредној школској 
години: најпре, студент има обавезу да је у текућој школској години 
остварио 60 ЕПСБ бодова, а затим и да се рангира у оквиру укупног 
броја студената чије се студије финансирају из буџета. Уколико су 
испуњена оба ова услова, студент може да задржи свој статус студента 
који се финансира из буџета или пак може да промени статус и из 
статуса студента који се сам финансира пређе у статус студента који 
се финансира из буџета. Обрнуто, уколико ова два кумулативна услова 
нису испуњена, студент губи статус студента који се финансира 
из буџета и статус му се мења у самофинансирајућег студента, 
односно задржава статус самофинансирајућег студента који је и пре 
имао. Законодавац је, такође, одредио круг лица која се рангирају и 
критеријуме на основу којих се рангирање врши, тако што је одредбом 
члана 88. став 2. Закона прописао да рангирање обухвата студенте 
уписане исте школске године на одређени студијски програм, а да 
се врши полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог 
успеха у савлађивању студијског програма. Високошколској установи 
је препуштено само да својим актом уреди начин и поступак рангирања 
ових студената, а не и њихов статус.

Дакле, статус студента на буџету и статус студента који се сам 
финансира одређени су Законом о високом образовању и не могу бити 
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мењани, а још мање селективно примењивани у односу на одређене 
категорије студената, и то на основу статута, као подзаконског акта, 
којим су првенствено регулисана питања која се односе на уређење, 
рад и организацију високошколске установе. Стога Уставни суд налази 
да одређивање статуса студента који прелази из једне високошколске 
установе у другу ради уписа на вишу годину студија може бити предмет 
уређивања само закона, а не подзаконског акта, имајући у виду да се ради 
о питању које се односи на регулисање права и обавеза студената и као 
такво представља materiа legis. Из наведеног следи да се на студента који 
испуни услове за прелазак са једне високошколске установе на другу 
могу применити само законски критеријуми у погледу одређивања 
његовог статуса студента приликом уписа на вишу годину студија, 
јер испуњењем услова за прелазак на другу високошколску установу 
студент се доводи у исти правни положај као и сви други студенти те 
високошколске установе, односно мора му се дозволити рангирање као 
и свим осталим студентима на тој високошколској установи, од чега ће 
даље зависити одређивање његовог статуса студента, сагласно члану 
88. Закона о високом образовању. 

V

Поводом разлога за оспоравање одредбе члана 85. став 3. Статута 
у односу на принцип једнакости свих пред Уставом и законом и 
забране дискриминације утврђен чланом 21. ст. 1. и 3. Устава, Уставни 
суд најпре констатује да неједнако поступање (дискриминација), у 
најширем смислу речи, представља другачије третирање лица у истим 
или сличним ситуацијама без објективног и разумног оправдања, 
при чему непостојање објективног и разумног оправдања значи да 
разликовање у питању не тежи легитимном циљу или да не постоји 
разуман однос пропорционалности између употребљених средстава и 
циља чијој се реализацији тежи. 

Полазећи од наведене дефиниције дискриминације, Уставни суд 
налази да је у овом случају неопходно утврдити да ли се оспореном 
одредбом члана 85. став 3. Статута успоставља другачији третман 
према студентима из друге високошколске установе када се уписују на 
вишу годину студија у односу на студенте унутар оне високошколске 



Година LII, број 182, 24. децембар 2014. 143

установе на коју се студент уписује, у истој правној ситуацији, и 
ако такав третман постоји, да ли за његово прописивање постоји 
објективно и разумно оправдање или не.

Поводом успостављања другачијег правног третмана, Уставни 
суд је констатовао да приликом уписа студената на вишу годину студија 
постоји различито поступање у зависности од тога да ли се на вишу 
годину студија уписује студент унутар једне високошколске установе 
или студент из друге високошколске установе. Наиме, услови за упис 
студената унутар исте високошколске установе на наредну (вишу) 
годину студија и одређивање њиховог статуса приликом уписа као 
студената који се финансирају из буџета или као самофинансирајућих 
студената у зависности од испуњености одређених законских 
критеријума, одређени су одредбама члана 88. Закона, док су услови 
за упис студената из друге високошколске установе на вишу годину 
студија били одређени одредбом члана 85. став 2. Статута, а њихов 
статус приликом уписа на вишу годину студија је био одређен ставом 
3. истог члана Статута, и то само као статус самофинансирајућег 
студента. Из наведеног следи да студенту из друге високошколске 
установе приликом уписа на вишу годину студија није било уопште 
омогућено да стекне статус студента који се финансира из буџета, чак 
ни онда када испуни све услове неопходне за стицање статуса таквог 
студента унутар високошколске установе на коју је прешао. 

Сагласно наведеном, Уставни суд констатује да у истој правној 
ситуацији (упис на вишу годину студија) постоји неједнако поступање 
(различит третман) према студентима из друге високошколске установе 
на које се односи оспорена одредба члана 85. став 3. Статута у односу 
на студенте у високошколској установи на коју је студент прешао.

Међутим, као што је већ истакнуто, разлике у погледу уживања 
неког права утврђеног законом у оквиру једне групе лица у истој или 
сличној правној ситуацији не представљају неједнако поступање 
уколико за то разликовање постоји објективно и разумно оправдање. 
Да би утврдио да ли је за прописивање неједнаког поступања у 
случају предвиђеном одредбом члана 85. став 3. оспореног Статута 
постојало објективно и разумно оправдање, Уставни суд је најпре 
пошао од констатације да постојање објективног и разумног 
оправдања за успостављање различитог поступања мора да буде 
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у функцији постизања одређеног легитимног циља, односно да 
постоји разуман однос пропорционалности између употребљених 
средстава и циља чијој се реализацији тежи у конкретној ситуацији. 
Сагласно наведеном, Уставни суд не налази да је за успостављање 
наведеног различитог поступања постојао одређени легитимни циљ, 
односно да заштита студената унутар једне високошколске установе, 
обезбеђивањем повољнијег третмана у односу на студенте других 
високошколских установа, не може бити легитимни циљ зарад 
чијег остварења је доносилац оспореног Статута могао да забрани 
студентима друге високошколске установе да када се уписују на 
вишу годину студија то не могу учинити у статусу студента који се 
финансира из буџета. 

Сагласно наведеном, Уставни суд је оценио да се, на основу 
оспорене одредбе члана 85. став 3. Статута, студенти из других 
високошколских установа доводе у неравноправан положај у односу 
на студенте унутар те високошколске установе, јер се за одређивање 
њиховог статуса не примењују законски критеријуми, већ статутарна 
одредба која им забрањује стицање статуса буџетског студента. Из 
наведеног следи да на основу оспорене одредбе члана 85. став 3. 
Статута, ови студенти не само да нису могли у другој високошколској 
установи приликом уписа на вишу годину студија да стекну статус 
студента који се финансира из буџета, већ су чак и губили статус 
студента на буџету који су имали у високошколској установи из које су 
дошли, иако су испуњавали све услове за очување овог статуса, сагласно 
Закону о високом образовању. Полазећи од свега изложеног, Уставни 
суд је оценио да онемогућавање студената који се уписују на вишу 
годину основних студија са других високошколских установа да стекну 
статус студената који се финансирају из буџета уколико испуњавају 
законске услове за стицање тог статуса, представља повреду уставног 
начела правне једнакости и забране дискриминације из члана 21. ст. 1. 
и 3. Устава, јер су оспореном одредбом Статута студенти који прелазе 
из једне у другу високошколску установу стављени у неповољнији 
положај у односу на положај студената у оној високошколској установи 
у коју прелазе, без постојања објективног и разумног оправдања за 
овакво неједнако поступање. Из истих разлога, Уставни суд је стао 
на становиште да се оспореном одредбом члана 85. став 3. Статута 
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нарушава и Уставом зајемчено право сваког појединца да под истим 
условима може приступити високошколском образовању из члана 71. 
став 3. Устава. 

Поводом оспоравања одредбе члана 85. став 3. Статута у 
односу на одредбу члана 91. став 2. Устава, којом је утврђена општа 
обавеза плаћања пореза и других дажбина, Уставни суд указује да 
се оспорена одредба Статута не може довести у директну везу са 
наведеном уставном одредбом, али полазећи од уставног принципа 
правне једнакости и забране дискриминације, Уставни суд указује 
да доступност буџетским средствима за школарине на државним 
факултетима мора бити за све студенте иста и под истим условима, 
управо из разлога што се та средства обезбеђују из јавних прихода 
државе, у којима учешће средстава од плаћених пореза и других 
дажбина држави заузима значајно место. 

VI

Сагласно свему изнетом и одредбма члана 53. став 3. и члана 
64. Закона о Уставном суду, Уставни суд је утврдио да одредба члана 
85. став 3. Статута Универзитета у Београду, у делу који се односи на 
одређивање статуса студента из става 2. овог члана Статута, у време 
важења, није била у сагласности са Уставом и законом. Уставни суд 
је одлучио без доношења решења о покретању поступка, јер је у току 
спроведеног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени 
подаци пружили су поуздан основ за одлучивање.

Полазећи од свега изложеног, Уставни суд је, на основу одредаба 
члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, донео Одлуку као у изреци. 

(Београд, 2. новембар 2014. године; Број: IУо-365/2014)
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